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Jægernes Naturfond

Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.04.2018 31.12.2018 for Jægernes Naturfond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.04.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

Rønde, den 13.05.2019
Bestyrelse

Claus Lind Christensen

Niels Otto Lundstedt

Henrik Bertelsen

Claus Lykke
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Jægernes Naturfond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Jægernes Naturfond for regnskabsåret 01.04.2018 - 31.12.2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.04.2018 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 13.05.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Juel Danielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne26741
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Fondens formål er at virke for:
- at bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt.
- at udnyttelse af naturens ressourcer, herunder specielt ved at jagt foregår på en bæredygtig måde.
- at udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.

Fondens formål opnås blandt andet gennem:
- opkøb eller leje af fast ejendom med særlig henblik på jagtlig anvendelse i sammenhængmed
naturbevarelse, naturgenopretning, naturopbygning og i tilknytning hertil forskning i og forsøg med

- forskning eller tilskud til forskning
- forsøg eller tilskud til forsøg
- støtte til uddannelse
- støtte til produktudvikling
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens resultat for 2018 udviser et overskud på 2.506 t.kr. og fondens balance pr. 31. december 2018
udviser en egenkapital på 9.587 t.kr.

Udviklingen i nettoomsætningen skyldes at fonden i år har modtaget en ekstraordinær arv på 2,6 mio.
kr. Herudover har fonden ikke modtaget væsentlige bidrag fra Danmarks Jægerforbund i indeværende
regnskabsår som følge af omlægning af regnskabsåret, hvor uddelingen for 2018 var medtaget i regnskabet 2017/18 og uddelingen for 2019 vil blive medtaget i regnskabet for 2019.
1.1

Fondens bestyrelse

Claus Lind Christensen, formand (bestyrelsesformand, 50 år, mand)
Indtrådt i bestyrelsen 2012 og genvalgt for en 2-årig periode indtil 2020
Særlige kompetencer:
Øvrige ledelseshverv omfatter: bestyrelsesformand i Danmarks Jægerforbund, bestyrelsesmedlem i Vildtforvaltningsrådet og Det Rågivende Udvalg for den nationale Naturfond
Ikke uafhængigt medlem

Niels Otto Lundstedt (godsforvalter, 55 år, mand)
Indtrådt i bestyrelsen 2014 og valgt for en 4-årig periode indtil 2022
Særlige kompetencer: forstkandidat
Øvrige ledelseshverv omfatter: næstformand i Dansk Skovforening, direktør i Dønnerup A/S, direktør i
Bucolica Holding A/B, bestyrelsesmedlem i Danske Juletræer
Uafhængigt medlem
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Ledelsesberetning
Claus Lykke (ejendomsservicetekniker, 53 år, mand)
Indtrådt i bestyrelsen 2014 og valgt for en 4-årig periode indtil 2022
Særlige kompetencer: naturvejleder Danmarks Jægerforbund, reguleringsjæger i Nyborg Kommune, tilknyttet Naturstyrelsens olieberedskab vedrørende nødstedte fugle og havpattedyr, hundetræner og medlem af trænerudvalget DRK Fyn
Øvrige ledelseshverv omfatter: medlem af Grøntråd Nyborg Kommune,
Uafhængigt medlem

Henrik Bertelsen (landmand, 53 år, mand)

Særlige kompetencer: arbejder især med naturområdet og tilknyttede regler og tilskudsordninger inden
for landbruget.
Øvrige ledelseshverv omfatter: formand Familielandbruget Sydvest, næstformand Familielandbrugssektionen Landbrug & Fødevarer, bestyrelsesmedlem Landbrug & Fødevarer, bestyrelsesmedlem sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer Planteproduktion, næstformand Vildtforvaltningsrådet, retsmedlem i
Landsskatteretten.
Uafhængigt medlem

Redegørelse for fondsledelse

Anbefaling

Fonden følger

1. Åbenhed og kommunikation
1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kom-

Udtalelser på fondens vegne

munikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på

afgives af bestyrelsesforman-

den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal

den eller i dennes fravær med

imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for

øvrigt bestyrelsesmedlem.

at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar
Bestyrelsen fastlægger en ud2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i
overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens
overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

delingsstrategi for kalenderåret, der aftales på det årlige
regnskabsmøde.

Fonden forklarer
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Anbefaling
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne
med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for
bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver
for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der

Fonden følger

Fonden forklarer

Bestyrelsesformanden planlægger bestyrelsesmøderne ud
fra fastsat dagsorden i Forretningsorden. Formanden organiserer møderne.

Der foreligger ingen aftaler og
der udføres ingen særlige
driftsopgaver for fonden.

sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden,

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering
Bestyrelsen fastlægger og vurderer løbende, hvilke kompe2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen

tencer den skal råde over for

skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

samlet set bedst muligt at
kunne udføre de opgaver, der
påhviler bestyrelsen.
Ved udpegning af nye med-

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en
struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til be-

lemmer tilstræbes det, at bestyrelsen er repræsenteret
med relevante kvalifikationer,
herunder til vurdering af

styrelsen.

igangværende projekter
igangsat af iværksættere

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenska-

Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv. I den forbin-

ber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammen-

delse sikrer bestyrelsen en

sætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sam-

grundig proces for udvælgelsen af kandidater til bestyrel-

menholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. er-

sen.

hvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.
2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed,
samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
•

den pågældendes navn og stilling,

•

den pågældendes alder og køn,

•

dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og
udløb af den aktuelle valgperiode,

•
•

medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder,
institutioner samt krævende organisationsopgaver,

Særskilt oversigt i ledelsesberetningen for 2018.
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Anbefaling

Fonden følger

•

hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

•

om medlemmet anses for uafhængigt.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke sam-

Fonden forklarer

Fonden har ingen dattervirksomheder.

tidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre
der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

2.4 Uafhængighed

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst

Fondens bestyrelse skal i henhold til vedtægterne bestå af
formanden og 4-6 andre medlemmer.

ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to

Fondens bestyrelse består p.t.

medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre med-

af 4 medlemmer inkl. forman-

Penneo dokumentnøgle: H1LSK-EKETQ-2EMFK-QK6EE-ZUCDH-UE0YE

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

den. Dog består bestyrelsen af
lemmer være uafhængige og så fremdeles.
Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:


1 afhængigt medlem, hvorfor
det vurderes at anbefalingen

er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller le-

til fondsledelsen er opfyldt, på

dende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret

trods af det manglende med-

virksomhed til fonden,


3 uafhængige medlemmer og

lem.

inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger
eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,



inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen
eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,



er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern
revisor,



har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,



er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som
uafhængige, særligt nær,



er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til
disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller



er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager
eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

2.5 Udpegningsperiode
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og
maksimalt for en periode på fire år.

Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på
4 år.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en

Fonden har ikke

aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjem-

fastsat en alders-

meside.

grænse, da dette
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Ledelsesberetning

Anbefaling

Fonden følger

Fonden forklarer
ikke vurderes relevant i forhold til
fondens formål.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen
Bestyrelsesmedlemmernes bidrag og resultater evalueres

den og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i

ved en årlig drøftelse i besty-

bestyrelsen.

relsen.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller admini-

Bestyrelsen evaluerer årligt

strators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

administrators arbejde

3. Ledelsens vederlag
3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast

Fonden udbetaler
ikke vederlag til

vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt

bestyrelsen

kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget
bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.
3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem

Fonden udbetaler
ikke vederlag til

af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virk-

bestyrelsen

somheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Redegørelse for uddelingspolitik
Bestyrelsen ønsker at den årlige uddeling gerne skal være på ca. 475.000 kr. pr. år. (Regnskabsår 2019).
Det er bestyrelsens hensigt, at midlerne fordeles med ca. 300.000 kr. til større projekter, der strækker
sig over flere år. De resterende 175.000 kr. ønskes fordelt til mindre projekter. Bestyrelsen har prioriteret
projekter inden for forskning/undersøgelser, formidling og PR som vigtige i de kommende år.
Når Bestyrelsen vedtager at give tilsagn til et projekt, kvitteres der med et tilsagnsbrev. I tilsagnsbrevet
gør Jægernes Naturfond opmærksom på, at beløbet ikke er bindende, men at der gives en hensigtserklæring om, at såfremt Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab, som et væsentligt element fortsætter med at bidrage med 20 kr. pr. ordinært medlem (opgørelse pr. 31/3), kan bevillingen udbetales over
flere år (projektfasen).
Gældende for mindre projekter udbetales tilskuddet som et engangstilskud (såfremt der på maj måneds
bestyrelsesmøde er der taget højde for dette inden for uddelingsrammen).
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Ledelsesberetning
Begivenheder efter balancedagen
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Resultatopgørelse for 2018
Resultatop gøre lse for 2018

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger

1

Driftsresultat

2017/18

kr.

t.kr.

2.719.684

692

(144.310)

(359)

2.575.374

333

Andre finansielle indtægter

2

15.883

244

Andre finansielle omkostninger

3

(85.131)

(259)

Resultat før skat

2.506.126

318

0

0

2.506.126

318

Henlagt til fremtidige uddelinger

1.268.000

30

Overført resultat

1.238.126

288

2.506.126

318

Skat af årets resultat

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2018
2018

2017/18

kr.

t.kr.

951.212

951

951.212

951

Andre værdipapirer og kapitalandele

4.575.068

4.673

Finansielle anlægsaktiver

4.575.068

4.673

Anlægsaktiver

5.526.280

5.624

Fremstillede varer og handelsvarer

35.040

35

Varebeholdninger

35.040

35

0

97

Note

Grunde og bygninger
Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

4

87.646

21

0

22

87.646

140

Likvide beholdninger

4.317.028

1.835

Omsætningsaktiver

4.439.714

2.010

Aktiver

9.965.994

7.634

Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavender
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2018

2017/18

kr.

t.kr.

Virksomhedskapital

6.415.661

6.399

Henlagt til uddelinger

1.414.000

500

Overført overskud eller underskud

1.757.345

519

Egenkapital

9.587.006

7.418

Anden gæld

378.988

216

Kortfristede gældsforpligtelser

378.988

216

Gældsforpligtelser

378.988

216

9.965.994

7.634

Note

Passiver
Eventualforpligtelser

5
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Egenkapitalopgørelse for 2018
Egenkapita lopgø relse fo r 20 18

Egenkapital primo
Kapitalforhøjelse

Virksom-

Henlagt til

overskud eller

hedskapital

uddelinger

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

6.399.204

500.000

519.219

7.418.423

16.457

0

0

16.457

0

(354.000)

Ordinære uddelinger

0

Årets resultat

0

1.268.000

1.238.126

2.506.126

6.415.661

1.414.000

1.757.345

9.587.006

Egenkapital
ultimo

(354.000)
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Noter
Noter

1. Andre eksterne omkostninger
Fonden administreres af Danmarks Jægerforbund. Der er i 2018 betalt 90 t.kr. i administrationsvederlag
baseret på det faktiske timeforbrug.

2018

2017/18

kr.

t.kr.

Renteindtægter i øvrigt

1.296

2

Dagsværdireguleringer

3.307

11

11.280

231

15.883

244

2018

2017/18

kr.

t.kr.

Renteomkostninger i øvrigt

10.119

7

Dagsværdireguleringer

75.012

252

85.131

259

Øvrige finansielle indtægter

3. Andre finansielle omkostninger

Grunde og
bygninger
kr.
4. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

951.212

Kostpris ultimo

951.212

Regnskabsmæssig værdi ultimo

951.212

5. Eventualforpligtelser
Fonden har givet tilsagn om uddeling af følgende tilskud:
Projekt Dødelighed hos Agerhønekyllinger – Tilsagn om 1.000.000 kr.
Projekt Økologisk Rum del II – Tilsagn om 1.250.000 kr.

Ovenstående tilsagn løber over en periode på hhv. 4 og 5 år og tilsagnene er betingede af at fonden
fortsat modtager bidrag fra Danmarks Jægerforbund i de kommende år.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, med enkelte reklassifikationer.
Manglende sammenlignelighed
Fonden har omlagt regnskabsår, hvorfor der er manglende sammenlignelighed mellem indeværende regnskabsår som dækker en periode på 9 måneder, og sidste års regnskabsår som dækker en periode på 12

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen vedrører indtægter, som indeholder forpagtningsafgift, sponsor- og reklamebidrag, indtægter fra jægerskrab, samt gaver der ikke er øremærket til forhøjelse af grundkapital indregnes i
resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger, revision samt regnskabsassistance mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer, renteindtægter og nettokursgevinster vedrørende værdipapirer mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt nettokurstab vedrørende værdipapirer mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat.

Udbetalte uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår
egenkapitalen via resultatdisponeringen.

Skyldige uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor
modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår via resultatdisponeringen og indregnes som en
gældsforpligtelse.

Uddelingsrammen
På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsregnskabet sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som
forventes uddelt. Dette beløb overføres fra de frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelingerne
bliver kundgjort over for modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis til
hensættelser vedrørende uddelinger.

Hensættelser vedrørende uddelinger
For uddelinger, som er meddelt modtager, og som er betinget af én eller flere begivenheders opfyldelse hos
modtager, kan forpligtelsen være usikker med hensyn til beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt. Disse poster
indregnes i hensættelser vedrørende uddelinger.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede aktier, obligationer og investeringsbeviser, der
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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