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LEDELSESPÅTEGNING  

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

31. december 2010 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 2010 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2010. 

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

beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

 

 

Rødovre den 6. maj 2011 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 

 

Til medlemmerne i Danmarks Jægerforbund 

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Jægerforbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010. 

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

udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, 

og afgivet udtalelse herom. 

Budgettal for 2010 er ikke omfattet af vores revision. 

Ledelsens ansvar  

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 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 regnskabsmæssige skøn, som 

er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der 

indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Revisors ansvar og den udførte revision 

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

vores 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 

årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 

årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 

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

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der
 
er relevante for forbundets udarbejdelse og 

aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af forbundets 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 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 2010 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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

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

at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

København, den 6. maj 2011 

KPMG 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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DE KRITISKE REVISORERS PÅTEGNING 

Som repræsentantskabsvalgte revisorer har vi foretaget en kritisk revision af årsrapporten for 2010 med det 

formål at påse, at Jægerforbundets midler er anvendt efter formålet, og at der er udvist fornødent hensyn 

hertil ved administrationen. 

 

Vores revision har omfattet stikprøvegennemgang af bilag, og har været baseret på forespørgsler til 

Jægerforbundets Direktør og fagchef for økonomi. 

 

Vi har stillet forespørgsler til afvigelser mellem budget og realiseret resultat, lige som vi har haft spørgsmål 

til procedurer og politikker, der kan sikre politisk kontrolmulighed, hensigtsmæssig sagsbehandling og 

synlige beslutninger. 

 

Vi har ingen kritiske bemærkninger til hovedregnskabet og glæder os over de nye tiltag i forbindelse med 

månedlige budgetopfølgninger til kredsene. 
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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 

Norbert Ravnsbæk Kreds 2 

Jens Bjørn Andersen Kreds 3 

Hans Chr. Fuglsang 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 H. C. Hjortholm. 

 

 

 

 

 

 

Repræsentantskabet 

 

Godkendt på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde, den 18. juni 2011  

Dirigent 

 

 

___________________________________ 



 10 

 LEDELSESBERETNING 

Det kan konstateres, at Danmarks Jægerforbund (DJ) fortsat har en sund økonomi. Resultatet i 2010 udviser 

et overskud på t.kr. 2.494 mod budgetteret t.kr. 2.016. 

 

 
 

Afvigelserne fra budgettet skyldes navnlig følgende forhold: 

 

Negative afvigelser: 

IT- software og -hardware mv. t. kr. 2.000. 

Mindre resultat på annonce bladet Jæger på t.kr. 779 

 

Positive afvigelser: 

Færre omkostninger på administration kr. 962. 

Mindre aktivitet på kursusafdelingen t. kr. 875. 

Mindre forbrug på kredsaktiviteter og JKF t. kr. 698. 

Færre omkostninger på Hovedbestyrelse, udvalg og Repræsentantskab t. kr. 476. 

Flere indtægter på kontingenter t.kr. 324.  

 

Med årets resultat er sket en væsentlig økonomisk konsolidering af forbundet, idet egenkapitalen ved 

udgangen af 2009 er steget fra t.kr. 21.208 til t.kr. 24.122 ved udgangen af 2010. Årets overskud t. kr. 2.494 

tillagt egenkapitalen t.kr. 21.208 ultimo 2009 forhøjer egenkapitalen til t. kr. 23.702. Samtidig er det 

konstateret, at Danmarks Jægerforbund er ejer af 2 jordlodder i Nordjylland. Grundene er indregnet i 

årsrapporten med den offentlige ejendomsværdi pr. 1. januar 2010 på t.kr. 570. Beløbet er tillagt 

egenkapitalen med fradrag af tinglyste pantebreve i grundene på t.kr. 150 og derved nås en samlet 

egenkapital på t.kr. 24.122. 

 

Flere indtægter på kontingenter: DJ har i 2010 haft tilgang af ekstraordinære medlemskaber ligesom der er 

sket en stigning i antallet af ungdomsmedlemskaber. Der er fortsat fald i antallet af ordinære medlemskaber 

primært som følge af disses overgang til seniormedlemsskab. Samlet set er der opnået en kontingentstigning 

ift. budget 2010 på t.kr. 324. 
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Mindre resultat på annoncebladet: Salget af annoncer har i 2010 været faldende og DJ har ikke opnået det 

budgetterede tilskud fra Friluftsrådet på t. kr. 850. Det har samlet medført en negativ afvigelse på t.kr. 779. 

 

Færre omkostninger på Hovedbestyrelsen, udvalg og Repræsentantskab: Faldet i omkostninger skyldes 

færre afholdte omkostninger til møder og repræsentation t. kr. 476. Hovedbestyrelsen har ej heller forbrugt 

midler til planlagt budgetteret efteruddannelse. 

 

Mindre forbrug på kredsaktiviteter og Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd: Det mindre forbrug 

udgør t.kr. 698 og fordeler sig i sær på transportomkostninger, indkøb af præmier og arealleje.  

 

IT-investeringer: Hovedbestyrelsen besluttede i juni måned 2010 at investere i nye servere, i en opgradering 

af regnskabssystemet samt i nyt og mere tidssvarende medlemssystem. På den baggrund afviger IT budgettet 

med t. kr. 2.000. 

 

Mindre aktivitet på kursusafdelingen: Der har i 2010 gennemført færre kursusaktiviteter end forudsat i 

kursusafdelingen, hvorfor der foreligger en positiv afvigelse på t. kr. 875 i forhold til budget. 

 

Færre omkostninger på administration: Der er gennemført en række ændringer i de administrative 

retningslinjer, som har ført til fald i omkostninger. Det drejer sig primært om rejse- og mødeomkostninger, 

lokaleomkostninger, lønninger samt øvrig drift.   

 

Medlemskaber 

Det samlede antal medlemskaber er steget fra 94.717 medlemmer i 2009 til 95.391 ved udgangen af 2010. 

Det er en stigning på 674 medlemskaber. I 2010 er gennemført en hvervekampagne ligesom 

medlemshvervning er sket i forbindelse med udgivelsen af gratisavisen TIRO. 

 

Fokusområder i 2010  

Der har i 2010 været fokus på at sikre en stærkere og mere effektiv økonomistyring centralt, i kredse og i 

JKF. Regnskabsanalyser og budgetopfølgninger er intensiveret. De økonomiske retningslinjer er revideret og 

samarbejdet mellem kredskassererne og forbundets økonomiafdeling er styrket. 

 

Alle forbundets større kontrakter er gennemgået – en betydelig del af kontrakterne er opsagt og 

genforhandlet for at sikre forbundet tidssvarende og konkurrencedygtige kontraktvilkår.   

 

Der er udarbejdet nye retningslinjer for honorarer, ny instruks for koordinatorer samt guide til tillidsmænd på 

DJ’s hjemmeside. 

 

Forbundets IT- værktøjer er styrket væsentligt i 2010. Med Forbundets nye og stærkere servere og med 

indkøbet af nyt medlemssystem er der skabt sammenhæng mellem medlemssystemet og det opgraderede 

regnskabssystem. Der er etableret hjemmesider for alle kredse og forbundets egen hjemmeside har fået et 

facelift. 

 

Forventninger til fremtiden 

Fra januar 2011 indføres budgetstyring i hver af de 8 kredse.  

 

DJ’s Projektforvaltning vil i løbet af 2011 og i samråd med Danida færdiggøre udfasningen af DJ 

igangværende 4 projekter i Malawi og Tanzania. 

 

Der er i 2011 budgetteret 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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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 2010 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 edb-hard- og software udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Forbedringer af eksisterende edb-software udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Materielle anlægsaktiver omfattende grunde måles til offentlig vurdering pr. 1. januar 2010. 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 posten “renteindtægter” 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 nominelværdi. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2010 

Budgetkolonne er ikke revideret           

            
(kr. 1.000)       Budget   

                     Note 2010 2010 2009 

            

Medlemskontingenter   1 45.924 45.600 44.508 

            

Tilskud:           

Driftstilskud   2                  -    850 850 

Tilskud vedrørende medlemsaktiviteter   2 17.968 8.880 14.352 

            

            

Annonceindtægter     5.817 6.480 6.090 

            

Andre indtægter vedrørende medlems-           

aktiviteter med tilskud 3.486 3.199 3.536 

            

Andre indtægter vedrørende medlems-           

aktiviteter uden tilskud 4.586 4.500 4.495 

            

            

Omsætning handelsvarer/præmier m.v. 290 425 294 

Indtægter i  alt     78.070 69.934 74.125 

            

Udgifter vedrørende medlemsaktiviteter          

med tilskud    2 -38.778 -34.166 -40.750 

            

Udgifter vedrørende medlemsaktiviteter            

uden tilskud   -18.557 -16.712 -15.270 

            

            

I alt     20.736 19.055 18.105 

            

Administrationsomkostninger     -15.969 -14.683 -15.636 

            

Hovedbestyrelse og Repræsentantskab     -3.220 -3.684 -3.481 

            

Andre driftsindtægter     60 40 48 

            

Andre driftsudgifter                      -                   -    -64 

            

Årets resultat før afskrivninger og renter     1.607 729 -1.028 

            

Afskrivninger   3                  -                   -    -2 

            

Årets primære resultat     1.607 729 -1.030 

            

Finansielle indtægter     888 1.287 1.335 

            

Årets resultat     2.494 2.016 306 
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BALANCE 31. DECEMBER 2010 

Aktiver 

      Realiseret   
(kr. 1.000)         

                      Note 2010 2009 

          

Indretning af lejede lokaler i Rødovre   4                      -                        -    

          

Inventar    5                      -                        -    

          

Grunde   6 570                     -    

          

Materielle anlægsaktiver i alt     570                     -    

          

Deposita     50 50 

          

Værdipapirer   7 + 10 18.242 18.160 

          

Finansielle anlægsaktiver i alt     18.292 18.210 

          

          

 ANLÆGSAKTIVER I ALT     18.862 18.210 

          

          

Varebeholdninger     1.469 1.781 

          

Tilgodehavende fra salg og andre tilgodehavender     2.367 2.277 

          

Periodeafgrænsningsposter     701 840 

          

Tilgodehavender i alt     4.537 4.897 

          

Likvide beholdninger    10 12.596 4.746 

          

Likvide beholdninger i alt      12.596 4.746 

          

          

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT     17.133 9.643 

          

          

AKTIVER I ALT     35.995 27.853 
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 Passiver 

      Realiseret   
(kr. 1.000)         

                     Note 2010 2009 

          

Egenkapital   8 24.122 21.208 

          

          

EGENKAPITAL I ALT     24.122 21.208 

          

          

Leverandører af varer og tjenester     1.979 1.129 

          

Anden gæld     2.573 1.409 

          

Forudbetalte kontingenter m.v.     765 458 

          

Feriepengeforpligtelser     3.012 2.853 

          

Ej anvendte tilskud vedr. internationale projekter overført til 2011 11 3.497 793 

          

Ej anvendte tilskud vedr. fonde overført til 2011   47 4 

          

KORTFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSER     11.873 6.646 

          

          

PASSIVER I ALT     35.995 27.853 

          

          

          

          

          

Eventual- og leasingforpligtelser   9     
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NOTER 2010 
Budgetkolonner er ikke revideret           

            
(kr. 1.000)       Antal Antal 

        2010 2009 

Note 1  Medlemskontingenter           

            

Ordinære/direkte medlemmer       63.039 63.732 

Ungdomsmedlemmer       2.343 2.193 

Senior- og æresmedlemmer       10.884 10.185 

Husstandsmedlemmer       3.350 3.322 

Kursistmedlemmer       1.699 1.693 

Ekstraordinære medlemmer       14.076 13.592 

            

I alt       95.391 94.717 

            

            

    Omkostninger Tilskud Tilskud Tilskud 

Note 2  Tilskud   (Netto) 2010 Budget 2010 2009 

            

Friluftsrådet:           

     Driftstilskud                          -                           -    850 850 

     Naturvejleder   329 119 110 101 

     I alt   329 119 960 951 

            

Skov- og Naturstyrelsen:           

     Drift af Vildtforvaltningsskolen   6.382 2.623 2.701 2.623 

     Decentral naturformidling   759 200 500 300 

     Naturforvaltning   135 252 200 311 

     Medlemsbladet & Jæger 11.989 2.795 2.922 2.815 

     Informationstjeneste  459                        -    300                        -    

     Skydebaneoversigt                        -                           -                           -    20 

     Schweisshundearbejdet, driften   1.092 970 290 956 

     Schweisshundearbejdet løn   585 527 593 505 

     Lokale foreningers arbejde   864 864 864 864 

    Anskydninger                          -                           -    150 16 

    Kronvildtforvaltning   73 50 120 50 

    Nyjægere & kronografer   29 29 50 24 

    De grønne råd   64 64                        -    5 

    Markedsføring hjemmeside                          -                           -    80                        -    

      I alt   22.430 8.374 8.770 8.488 

 

 

    

Udenrigsministeriet, Danida:           

     Wami - Mbiki III   1.921 2.300                        -    3.000 

     Malawi II   2.574 3.950                        -    2.000 

     Skoleprojekt FR    1.092 1.725                        -    700 

     Kenya                            -                           -                           -    64 

     Lokalforvaltning af WMA´r     1.129 1.500                        -                           -    

      I alt   6.716 9.475                        -    5.764 

            

I alt   29.475 17.968 9.730 15.202 

Heri modregnede indtægter blad og 

Vildtforvaltningsskolen   

 

9.303 

      

Udgifter vedr. medlemsaktiviteter 

med tilskud   38.778 
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Note 3  Afskrivninger      2010 2009 

           

Inventar                             -    2 

           

I alt                             -    2 

            

            

          

Note 4  Indretning lejede lokaler          

            

Anskaffelsessum:           

Saldo primo       920 920 

Årets tilgang                              -                           -    

Årets afgang                              -                           -    

Saldo ultimo       920 920 

            

Afskrivninger:           

Afskrivninger primo       -920 -920 

Årets afskrivninger                              -                           -    

Afskrivninger ultimo       -920 -920 

            

Saldo ultimo                              -                           -    

            

Note 5 Inventar           

            

Inventar:           

Anskaffelsessum:           

Saldo primo       596 596 

Årets tilgang                              -                           -    

Årets afgang                              -                           -    

Saldo ultimo       596 596 

            

Afskrivninger:           

Saldo primo       -596 -594 

Årets afskrivninger                              -    -2 

Afskrivning på udgåede aktiver                              -                           -    

Saldo ultimo       -596 -596 

            

Saldo inventar                              -                           -    

            

Note 6 Grunde           

            

Anskaffelsessum:           

Saldo primo                              -                           -    

Årets tilgang       570                        -    

Årets afgang                              -                           -    

Saldo ultimo       570                        -    

            

Afskrivninger:           

Saldo primo                              -                           -    

Årets afskrivninger                              -                           -    

Afskrivning på udgåede aktiver                              -                           -    

Saldo ultimo                              -                           -    

            

Saldo inventar       570                        -    
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Note 7  Værdipapirer        2010 2009 

            

Investeringsforeninger (nom. t.kr. 17.204)     18.083 17.999 

Obligationer (nom. t.kr. 13)       9 12 

            

Aktier:           

Dansk Jagtforsikring (nom. t.kr. 

245) ej noteret 

    

  

147 147 

Jyske Bank (nom. 100 stk.)       2 2 

            

Kursværdien pr. 31. december 2010 

af de offentligt noterede aktier og 

obligationer andrager 18.310 t. kr. 

    
  

    

 

 

      

 
      

            

Saldo ultimo       18.242 18.160 

            

            

          

Note 8  Kapitalkonto           

            

Saldo primo       21.208 20.902 

Regulering egenkapital, grunde jf. 

omtale i beretning 

    

  

 

420 

                        

-    

Årets resultat       2.494 306 

            

Saldo ultimo       24.122 21.208 

  

            
Note 9  Eventual- og 

leasingforpligtelser 

    

  

    

            

Leasing:           

Leasingforpligtelse i alt 2011 – 2013       2.179 3.100 

            

Forpligtelser i alt        2.179 3.100 

            

            

Note 10  Ejendom           

            

Afsat til køb af ejendom       20.000 18.000 

            

Afsat til køb af ejendom i alt       20.000 18.000 

            

            

            
Note 11  Ej anvendte tilskud vedr. internationale projekter overført til 2011 2010 2009 

            
Wami - Mbiki III       -964 -585 

Malawi II       -1.398 -22 

Skoleprojekt FR        -820 -186 

Lokalforvaltning af WMA       -315                        -    

            

I alt       -3.497 -793 
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Wami-Mbiki III            
Ubrugte tilskudsmidler primo 2010         585 

Modtaget tilskud i 2010:         2.300 

            
          2.885 

Overført til Wami-Mbiki III i 2010       1.000   
Forbrugt i Danmark       798   

            

        1.798   

Administration        126 1.923 

          961 

            

            

Optjente renteindtægter         3 

            

Ubrugte midler ultimo 2010         964 

            

            

Malawi II           

Ubrugte tilskudsmidler primo 2010         22 

Modtaget tilskud i 2010:         3.950 

            
          3.972 

Overført til Malawi II i 2010       2.045   
Forbrugt i Danmark       362   

            

        2.407   

Administration        168 2.575 

          1.397 

            

            

Optjente renteindtægter         1 

            

Ubrugte midler ultimo 2010         1.398 

            

            

Skoleprojekt FR           
Ubrugte tilskudsmidler primo 2010         186 

Modtaget tilskud i 2010:         1.725 

            
          1.911 

Overført til skoleprojekt FR i 2010       989   
Forbrugt i Danmark       52   

            

        1.041   

Administration        52 1.093 

          818 

            

            

Optjente renteindtægter         1 

            

Ubrugte midler ultimo 2010         820 
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Lokalforvaltning af WMA´r           
Ubrugte tilskudsmidler primo 2010                                -    

Modtaget tilskud i 2010:         1.500 

            
          1.500 

Overført til skoleprojekt FR i 2010       1.000   
Forbrugt i Danmark       52   

            

        1.052   

Administration        78 1.130 

          370 

            

            

Optjente renteindtægter                                -    

            

Ubrugte midler ultimo 2010         370 

 

 

 

 


