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LEDELSESPÅTEGNING
Komiteen bag Jægere mod Cancer har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar
– 31. december 2018 for Jægere mod Cancer. Indsamlingen, der har fundet sted i perioden 1. januar – 31.
december 2018, er godkendt af Indsamlingsnævnet.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014, Bekendtgørelse om indsamling mv.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet til indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og
afholdte omkostninger i forbindelse med indsamling for Jægere mod Cancer.
Aalborg, den 18. juni 2019

Mia Nybro Dichmann

Mai Mosbæk Hegaard

Niels Søndergaard
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I komiteen:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har for ”Jægere mod Cancer” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018, journal nr. 15-920-00815. Regnskabet udviser en samlet
indtægt på 49.262 kr. og et resultat på 16.478 kr. Komiteen har udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige af foreningerne 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse og
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt
formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for komiteen og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Komiteens ansvar for opgørelsen
Komiteen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.
Komiteen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komiteen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Komiteen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen 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. Fejlinformationer
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 opgørelsen.
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Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. januar
2018 – 31. december 2018, jf. journal nr. 15-920-00815, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Det
er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Vi kommunikerer med komiteen om blandt andet 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.
Aalborg, den 18. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Christian Brasholt Larsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33680
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, 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 indsamlingens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af komiteen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som komiteen har udarbejdet, er rimelige.
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LEDELSESBERETNING
Det er med stor ære og stolthed at vi fra komitéen bag Jægere mod Cancer kan præsentere dette, for
indsamlingens, fjerde regnskab.
Vores mål fra komitéens side har været at drive en indsamling uden administrationsomkostninger, således
at de som støtter indsamlingen kan være trygge i forhold til, om deres donerede beløb havner det rigtige
sted. Dette har dog ikke været helt muligt, da de midler der er brugt på indkøb af f.eks. foldere, telte,
kasseapparat med kreditkortlæser osv. selvfølgelig skal konteres som administrationsomkostninger.
Vi har i årenes løb modtaget en del donationer, som har været tiltænkt som “tilskud” til drift af indsamlingen, og igennem disse har vi alligevel kunnet opnå et tilfredsstillende lavt omkostningsniveau.
Derudover har vi i årets løb kunnet gøre stor brug af vore fantastiske hovedsponsorer, der gennem deres
sponsorater i væsentlig grad har bidraget til indsamlingens succes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nordjyske Bank
BDO
HjulmandKaptain
Sindal Grafisk
Aalborg Kongres & Kultur Center
Gramslot
Praktikcenter Tech College Aalborg
Østjysk Våbenhandel

Undervejs i indsamlingens forløb har vi på jmcancer.dk og på Facebook-gruppen underrettet om, hvor
mange penge vi har samlet ind. Dette beløb afviger bevidst fra det beløb som regnskabet viser. Den
væsentligste grund til dette er, at alle donationer hvor der f.eks. har været købt støtteprodukter er
konteret som om vi får solgt ALT, hvad der er på lager af et givent støtteprodukt. Dette har vi gjort
således, fordi vi er af den sikre overbevisning, at alle produkter bliver solgt.
Der er således et forholdsvist stort lager af støtteprodukter, der er betalt og som vil give en endnu større
andel direkte til Kræftens Bekæmpelse i indeværende år netop fordi der i regnskabsåret 2016 blev afholdt alle udgifter hertil.
Dog vil vi fremadrettet kun skrive det beløb, som er givet videre til Kræftens Bekæmpelse.
Topstøtter 2018
Vi har i løbet af regnskabsåret med jævne mellemrum nævnt vore topstøtter på vores facebook. Dette
for at give dem, der virkelig har gjort et stort stykke arbejde for at støtte Jægere mod Cancer lidt kredit
for deres store arbejde. Feks. Sindal Grafisk der har lavet utallige rollups og print til vores stande på
messerne.
Støtteforeningen for Jægere mod Cancer.
I løbet af 2015 stod det os klart, at vi for at sikre indsamlingens fortsatte drift, var nødt til at gøre noget
for at skaffe midler til deltagelse på messer og til arrangementer. Så længe aktiviteterne kunne afholdes
af os fra komitéen var der ingen problemer, men når vi havde brug for hjælp udefra var der selvsagt ikke
samme forståelse for at der ikke var midler til transport og evt. overnatning. Dette klarede vi i 2015
f.eks. ved at indhente specielle donationer som f.eks. ved messen i Farum hvor Hotel FC Nordsjælland
stillede fantastiske værelser til vores rådighed, og til JVV messen i Hillerød hvor Frederiksborgcenteret
ligeledes stillede værelser til vores disposition på Hotel Hillerød.
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Vores hovedsponsorer er:
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LEDELSESBERETNING
Derfor stiftede vi Støtteforeningen for Jægere mod Cancer hvor medlemmerne,der pt tæller 27 medlemmer via sit kontingent på 50,- pr. år er med til at støtte op omkring driften af indsamlingen. Vi håbede på i 2016 at kunne øge medlemstallet i foreningen betragteligt. Dog er der ikke så meget opbakning omkring støtteforeningen, og medlemsantallet er derfor ikke steget voldsomt i 2017-18.
Aktiviteter for 2018

2019 er året hvor der skal tages en beslutning om, hvad der skal ske med Jægere mod Cancer. Enten
forsætter indsamlingen og overdrages til andre ildsjæle der har tid og overskud til, at drive indsamlingen
og deltage i de forskellige messer samt aktiviteter, rundt omkring i de forskellige jagtforeninger og butikker. Eller om det bliver det sidste år med Jægere mod Cancer. Det er endnu uvist hvad beslutningen
bliver.
Stafet for Livet som er arrangementer afholdt af Kræftens Bekæmpelse har vi deltaget i over de sidste
2 år i Hjørring. Dog har der ikke været den store interesse fra jægerne i at deltage på vores hold. Heller
ikke i 2018 var der interesse.Vi vil i Jægere mod Cancer derfor ikke længere stille hold på stafetterne.
Historien bag
Jægere mod Cancer er en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse blandt jægerne i Danmark.
Initiativtager Glenn Mosbæk Hegaard, blev født i 1970 og var passioneret jæger det meste af sit liv og
havde de seneste år haft sit virke indenfor jagtbranchen og bl.a. været trofæopmåler for SCI, CIC og
Rowland Ward.
Han blev i 2012 ramt af cancer. I januar 2015 blev han erklæret terminal.
Denne besked var det ultimative vink med vognstangen om, at det var nu, hvis der skulle gøres alvor af
en tanke, der længe havde spiret hos Glenn, nemlig at lave en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse blandt jægere i Danmark.
Hvorfor nu lige Jægere mod Cancer ?
At samle ind til Kræftens Bekæmpelse var meget nærliggende for Glenn, da han selv havde haft stor
glæde af organisationen igennem sit sygdomsforløb. Og at linke indsamlingen til jægerne er mindst lige
så nærliggende, da han de seneste år havde haft en meget tæt kontakt til jagtbranchen og derfor havde
et stort jagtligt netværk der kune medvirke til at give indsamlingen succes.
I april 2016 døde Glenn. Glenns hustru Mai Hegaard har valgt at forsætte indsamlingen, da dette giver
god mening for hende.
Vi i komitéen ser indsamlingen som en eminent mulighed for at vise den øvrige befolkning at vi jægere
også tager del i en af det moderne samfunds store udfordringer.
Således er de to hovedformål med indsamlingen defineret.
1. At indsamle penge til Kræftens Bekæmpelses generelle arbejde
2. At gøre den ikke jagende del af befolkningen opmærksom på, at vi jægere også tager del i vores
samfunds store problemstillinger.
Ideen med indsamlingen er at den skal være en kontinuerlig indsamling der kører år efter år.
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Aktivitetsniveauet i 2018 har været markant lavere end 2017. Dette skyldes at der ikke har været så
meget overskud fra komitén til at drive indsamlingen og deltage i de forskellige arrangementer. Samtidig
har derværet dødsfald i familien hos en af vore frivillige, som ellers er meget aktiv i Jægere mod Cancer.
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2018
kr.

2017
kr.

Donationer ...............................................................
Salg af emblemer, bøger, t-shirts mv. .............................

2.500
46.762

122.476
86.711

INDTÆGTER .............................................................

49.262

209.187

Varekøb, emblemer, bøger t-shirts mv.............................
Varelager, primo ......................................................
Varelager, ultimo ......................................................
Forsendelsesudgifter...................................................
Marketingsudgifter/kontorartikler/telefon/IT ....................
Div. messeudgifter/transportudgifter ..............................
Lodder amerikansk lotteri ............................................
Gebyrer mv. .............................................................

14.484
56.528
-46.479
558
3.392
0
3.200
1.101

51.462
55.269
-56.528
2.762
7.023
4.183
0
1.331

OMKOSTNINGER ........................................................

32.784

65.502

ÅRETS RESULTAT ......................................................

16.478

143.685

Årets resultat ...........................................................
Overført fra tidligere år ...............................................

16.478
126.069

143.685
108.384

Til disposition ..........................................................

142.547

252.069

Donationer til Kræftens Bekæmpelse ..............................
Donation gennem Knæk Cancer indsamlingen ....................
Overføres til senere uddeling ........................................

0
0
142.547

100.000
26.000
126.069

142.547

252.069

RESULTATDISPONERING
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018
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BALANCE 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

2018
kr.

2017
kr.

Varelager ................................................................
Bankbeholdning .........................................................
Kassebeholdning ........................................................

48.980
80.838
12.729

56.529
67.586
1.954

AKTIVER .................................................................

142.547

126.069

Egenkapital primo ......................................................
Årets resultat ...........................................................
Årets donationer........................................................

126.069
16.478
0

108.384
143.685
-126.000

EGENKAPITAL...........................................................

142.547

126.069

PASSIVER ................................................................

142.547

126.069
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PASSIVER
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet til indsamlingsregnskabet omfatter modtagne beløb, som er indsat på de til formålet oprettet bankkonto, og omkostninger indregnes med de beløb, der er udbetalt fra den til indsamlingen
hørende bankkonto, og som vedrører den til formålet iværksatte indsamling.
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Tilladelse til den offentlige indsamling er givet af Indsamlingsnævnet den 5. februar 2015 under journalnr. 15-920-00815.
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