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Danmarks Jægerforbund 

 

 

LEDELSESPÅTEGNING  

Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2012 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 2012 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2012. 

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

 
 
Rødovre den 13. maj 2013 
 

 Direktion 
 
 
 
 ______________________ 
 Michael Stevns 
 
 
 Hovedbestyrelse 
 
 
 
 ______________________ 
 Claus Lind Christensen 
 
 
 
 ______________________                                  _____________________  
 Leif Bach                                                              Lars Jensen 
 
 
 ______________________                                  ____________________ 
 Jens Bjørn Andersen                                           Jens Venø Kjellerup 
 
 
 
 ______________________                                  ____________________ 
 Kaj Refslund                                                        Stig Egede Hansen 
 
 
 
 ______________________                                  ____________________ 
 Kirsten Skovsby                                                   Henrik Frost Rasmussen 
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Danmarks Jægerforbund 

 

 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 

Til medlemmerne i Danmarks Jægerforbund 

 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Jægerforbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. 
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 interessentskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen 
Danmarks Jægerforbund har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget 
budgettal. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 
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Danmarks Jægerforbund 

 

 

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 13. maj 2013 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen Joakim Juul Larsen 
statsaut. revisor statsaut. revisor 

 
 

 

 

 

 
 

5



Danmarks Jægerforbund 

 

 

DE KRITISKE REVISORERS PÅTEGNING 

 

 
Revisions påtegning fra kritisk revision, til Danmarks Jægerforbund Årsrapport 2012. 

 
Vi har, som repræsentantskabsvalgte kritiske revisorer, foretaget revision, af den for Danmarks 
Jægerforbunds repræsentantskabet på mødet den, 15. juni 2013 fremlagte årsrapport for 2012.  
 
Revisionen har det formål, at påse, at Danmarks Jægerforbund´s midler er anvendt i overensstemmelse med 
Forbundets vedtægter og beslutninger taget af repræsentantskabet, som Danmarks Forbundets øverste 
myndighed. 

 
Forbundets administration har efter vores opfattelse udvist fornøden omhu og hensyn til repræsentantskabets 
vedtagelser og Forbundets vedtægter ved deres administration af forbundet. 
 
Vores revision har omfattet stikprøvekontrol af relevante bilag fra forbundets kredse samt revision på DJ 
Kalø, ligesom der er rettet forespørgelse til Forbundets Formand, Direktør og økonomichefen. 
 
Den, 18. april 2013 er der aflagt revisions besøg på DJ Kalø, hvor ledelsen orienterede om stedets virke, 
samt igangværende projekter såvel for DJ som grønne myndigheder.  
Revisionen har modtaget materiale om projekterne, og fået besvaret de stillede spørgsmål under mødet på 
tilfredsstillende vis. 
    
Den, 29. april 2013 er der afholdt revisormøde med Statsautoriserede Revisor KPMG som fremlagde og 
gennemgik forbundets hovedregnskab med kritiske revisorer.  
 
Kritisk revision har ikke nogen bemærkninger til det fremlagte regnskab som efter vores opfattelse er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
I revisions perioden har vi enkelte gange måtte rykke efter oplysninger, men er af den opfattelse, at 
informationsniveauet nu har fundet sit rette leje.         
 
 
 
Rødovre den, 13. maj 2013. 
 
 
 
 
______________________                          ______________________  
Erik Bech Andreassen                                    Ebbe Salling 
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Danmarks Jægerforbund 

 

 

FORBUNDSOPLYSNINGER 

Forbund 
Danmarks Jægerforbund 
Højnæsvej 56 
2610  Rødovre 
CVR-nr. 15 79 61 46 
Hjemstedskommune: Rødovre 
 

Hovedbestyrelse 
Claus Lind Christensen  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 
Michael Stevns Direktør  
 

Revision 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerskab 
 

Kritiske Revisorer 
Erik Andreassen 
Ebbe Salling 
 
 
 
 
 
 

Repræsentantskabet 
 
Godkendt på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde, den 15. juni 2013  

 Dirigent 

 

________________________________ 
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Danmarks Jægerforbund 

 

 

Ledelsesberetning 
Danmarks Jægerforbund har fortsat en sund økonomi. Resultatet i 2012 udviser et overskud på t.kr. 1.422 
mod budgetteret t.kr. 2.019. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. 
 
 

 
 

 
Indtægter 
Medlemskontingenterne (47,3 mio. kr.) ligger på stort set uændret niveau i forhold til 2011. 
Annonceindtægterne (6,3 mio. kr.) har været svagt stigende, hvilket er meget glædeligt i et presset 
annoncemarked. Tilskud og øvrige indtægter er faldet fra 19,8 mio. kr. i 2011 til 17,3 mio. kr., hvilket 
skyldes at de udenlandske projekter er udfaset og der derfor ikke er modtaget tilskud m.v. i 2012. Finansielle 
indtægter er faldet fra 1,2 mio kr. til 0,8 mio. kr. Dette skyldes et lavere afkast på værdipapirbeholdningen. 
Samlet er der sket et fald i indtægterne på godt 2 mio. kr. 
 
Udgifter 
Udgifterne er samlet set stort set uændrede på ca. 70 mio. kr. Lønningerne er dog steget og er også højere 
end budgettet, hvilket bl.a. skyldes at der har været udskiftning på centrale poster, såsom udskiftning af 
formand samt opsigelse af samarbejdet med direktør og fagchef for økonomi. Dette er årsagen til stigningen i 
administrationsomkostningerne.  
 
Medlemskaber 
Det samlede antal medlemskaber er steget fra 95.801 medlemsskaber ved udgangen af 2011til 97.136 ved 
udgangen af 2012. Det er en stigning på 1.335 medlemskaber.  

Fokusområder i 2012 
Der har i 2012 fortsat været fokus på at sikre en stærkere og mere effektiv økonomistyring centralt, i kredse 
og i JKF. Dette er et arbejde der vil fortsætte og blive udviklet yderligere i løbet af 2013. De økonomiske 
retningslinjer er blevet revideret igen i 2012 og samarbejdet mellem kredskassererne og forbundets 
økonomiafdeling er styrket. Dette er også et område der fremover vil være fokus på. 
 
Medlemssystemet udvikles og tilrettes løbende så det hele tiden passer til de krav og forventninger der er til 
et medlemssystem. Der er i 2012 påbegyndt udvikling og implementering af forbundets 
aktivitetsprogrammer og dette arbejde fortsættes i 2013. Alle jagtforeningerne har fået tilbud om oprettelse af 
ny hjemmeside via Danmarks Jægerforbund. Dette blev sat i drift i foråret 2012 og der er for nuværende 170 
foreninger, som har taget imod tilbuddet. 
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Danmarks Jægerforbund 

 

 

 
Hele organisationen har taget hul på strategiprocessen, med henblik på udarbejdelse af ny strategi. Processen 
forventes afsluttet i 2013 og vil herefter blive implementeret og løbe frem til 2017. 
 

Forventninger til fremtiden 
 
Der er i 2013 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. Dette er en proces 
der for alvor blev sat i gang i 2012, og denne vil forsætte for fuld styrke i 2013 og fremefter. Det vil blive en 
væsentlig udfordring både at planlægge en samlokalisering af organisationens medarbejdere og samtidig 
levere den samme, høje kvalitet på hver eneste opgave året igennem. 
 
Realisering af den kommende strategi vil allerede i 2013 komme til at sætte sit præg på Jægerforbundets 
arbejde i form af nye initiativer indenfor såvel det jagtfaglige, det kommunikative samt det politiske og 
organisatoriske arbejde. 
 
Danmarks Jægerforbund ’s værdipapirbeholdning samt likvide midler skal ses i lyset af en beslutning om 
etablering af et fælles domicil. 
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Danmarks Jægerforbund 

 

 

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. Afrundingsdifferencer er ikke 
indregnet. 
 
Medlemskontingenter 
Kontingenter består af de vedrørende kalenderåret 2012 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.  
 
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 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 kostpris. 
 
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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Danmarks Jægerforbund 

 

 

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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Danmarks Jægerforbund

RESULTATOPGØRELSE FOR 2012
Budgetkolonner er ikke revideret

(kr. 1.000) Budget

                   Note 2012 2012 2011

Medlemskontingenter 1 47.259 48.414 47.170

Tilskud:
Friluftsrådet 2            1.088               820            1.033 
Tilskud vedrørende medlemsaktiviteter 2 9.459 8.802 11.128

Annonceindtægter 6.303 6.339 6.074

Andre indtægter vedrørende medlems-
aktiviteter med tilskud 1.178 1.021 1.946

Andre indtægter vedrørende medlems-
aktiviteter uden tilskud 7.013 3.698 5.376

Omsætning handelsvarer/præmier m.v. 327 321 277
Indtægter i  alt 72.627 69.415 73.004

Udgifter vedrørende medlemsaktiviteter
med tilskud 2 -30.144 -30.762 -33.653

Udgifter vedrørende medlemsaktiviteter 
uden tilskud -18.771 -15.896 -16.059

I alt 23.712 22.757 23.292

Administrationsomkostninger -17.886 -16.920 -16.464

Hovedbestyrelse og Repræsentantskab -5.201 -4.613 -3.823

Andre driftsindtægter 1 0 65

Andre driftsudgifter -10 0 0
Årets resultat før renter og primære resultat 616 1.224 3.070

Finansielle indtægter 808 795 1.564

Finansielle udgifter -2 0 -344

ÅRETS RESULTAT I ALT 1.422 2.019 4.289
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Danmarks Jægerforbund

BALANCE 2012
AKTIVER

(kr. 1.000)

                   Note 2012 2011

Grunde 3 570                  570 

Materielle anlægsaktiver i alt                   570                  570 

Deposita 82 82

Værdipapirer 4 18.248 17.896

Finansielle anlægsaktiver i alt 18.330 17.978

 ANLÆGSAKTIVER I ALT 18.900 18.548

Varebeholdninger 1.338 1.485

Tilgodehavende fra salg og andre tilgodehavender 3.789 6.190

5 283 0

Periodeafgrænsningsposter 1.057 1.505

Tilgodehavender i alt 6.467 9.180

Likvide beholdninger 17.017 13.591

Likvide beholdninger i alt 17.017 13.591

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 23.484 22.771

AKTIVER I ALT 42.384 41.319

Mellemregning Internationale projekter 
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Danmarks Jægerforbund

BALANCE 2012
PASSIVER

(kr. 1.000)

                   Note 2012 2011

Egenkapital 6 29.841 28.419

EGENKAPITAL I ALT 29.841 28.419

Leverandører af varer og tjenester 3.558 3.529

Anden gæld 4.369 3.227

Forudbetalte kontingenter m.v. 1.000 663

Hensat forpligtelser 3.357 3.028

Mellemregning med Nordisk Jægersammenvirke 193 55

5 0 2.361

66 37

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 12.543 12.900

PASSIVER I ALT 42.384 41.319

Eventual og leasingforpligtelser 7

Mellemregning Internationale projekter 

Ej anvendte tilskud vedr. fonde 
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Danmarks Jægerforbund

NOTER 2012
Budgetkolonner er ikke revideret

 

Antal Antal

2012 2011

Note 1  Medlemskontingenter

Ordinære/direkte medlemmer 60.263 62.216
Ungdomsmedlemmer 2.113 2.252
Senior- og æresmedlemmer 13.151 11.598
Husstandsmedlemmer 3.437 3.357
Kursistmedlemmer 3.476 2.265
Ekstraordinære medlemmer 14.334 14.049
Junior medlemmer 232 20
Kampagne medlemmer 130 44

I alt 97.136 95.801

(kr. 1.000)

Omkostninger Tilskud Tilskud Tilskud

Note 2  Tilskud (Netto) 2012 Budget 2012 2011

Friluftsrådet:

     Driftstilskud                     850                     850 600 850
     Naturvejleder 427 238 220 183
     Friluftsrådet i alt 1.277 1.088 820 1.033

Tilskud vedrørende medlemsaktiviteter

     Naturstyrelsen:

     Drift af Vildtforvaltningsskolen 6.960 2.715 2.785 2.678

18.584 2.893 2.832 2.895
     Schweisshundearbejdet, driften 1.538 1.515 850 1.484
     Lokale foreningers arbejde 845 845 950 864
     Mårhund 229 546 680 433
     Kronvildtforvaltning 39 120 50 43
     Reguleringskorpset 10 0 255 0
     Nyjægere & kronografer 165 100 100 73
     Mink                        -   150 0 0
     Forvaltningsområder markvildt 84 125 100 125
     Naturstyrelsen i alt 28.454 9.009 8.602 8.594

     Øvrige tilskud:

     Tilskud 5. juni fonden 413 450 200 0

     Øvrige tilskud i alt 413 450 200 0

     Udenrigsministeriet, Danida:

     Malawi II 0 0 0 2.534
     Udenrigsministeriet i alt 0 0 0 2.534

     Tilskud vedr. medlemsaktiviteter i alt 28.867 9.459 8.802 11.128

I alt 30.144 10.547 9.622 12.161

 

     Medlemsbladet & Jæger
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Danmarks Jægerforbund

NOTER 2012
Budgetkolonner er ikke revideret

 

(kr. 1.000) Budget

2012 2011

Note 3 Grunde

Anskaffelsessum:
Saldo primo                     570                     570 
Årets tilgang 0 0
Årets afgang 0 0
Saldo ultimo 570                     570 

Grunde i alt 570                     570 

Note 4  Værdipapirer 

18.093 17.739
Obligationer (nom. t.kr. 8) 6 7

Aktier:
Dansk Jagtforsikring (nom. t.kr. 245) ej 
noteret

147 147

Jyske Bank (nom. 100 stk.) 2 2

18.300

Værdipapir i alt 18.248 17.896

Note 5  Mellemregning Internationale projekter 

Wami - Mbiki III 0 -211
Malawi II 0 -1.083
Skoleprojekt FR 0 106
Lokalforvaltning af WMA 283 -1.174

Mellemregning Internationale projekter i alt 283 -2.362

Note 6  Egenkapital

Saldo primo 28.419 24.121
Årets resultat 1.422 4.298

Egenkapital i alt 29.841 28.419

Note 6  Eventual og leasingforpligtelser

Leasing:
Leasingforpligtelse i alt 2013 – 2015 1.041 1.159

Forpligtelser i alt 1.041 1.159

t. kr. 

Kursværdien pr. 31. december 2012 af de 
offentligt noterede aktier og obligationer 
andrager

Investeringsforeninger (nom. t.kr. 17.075)
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Danmarks Jægerforbund 
Højnæsvej 56 
2610 Rødovre 

Telefon: 88 88 75 00 
facebook.com/jaegerforbundet 

www.jaegerforbundet.dk 
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