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LEDELSESPÅTEGNING
Komitéen bag Jægere mod Cancer har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 20.
januar – 31. december 2015 for Jægere mod Cancer. Indsamlingen, der har fundet sted i perioden 20. januar – 31. december 2015, 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 26. april 2016
I komitéen:

Glenn Mosbæk Hegaard

Mai Mosbæk Hegaard

Niels Søndergaard
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKAB TIL INDSAMLINGSREGNSKAB TIL FORDEL
FOR JÆGERE MOD CANCER
Til komitéen for Jægere mod Cancer
Vi har revideret det af komitéen for Jægere mod Cancers udarbejdede årsregnskab til indsamlingsregnskab, der omfatter resultatopgørelse for perioden 20. januar – 31. december 2015. Årsregnskabet viser
samlede indtægter på 385.873 kr., afholdte omkostninger på 61.967 kr. og overskud på 323.906 kr.,
hvoraf der er foretaget donation med 214.457 kr. pr. 31. december 2015.
Årsregnskabet til indsamlingsregnskabet er udarbejdet af komitéen for Jægere mod Cancer på grundlag
af bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014, Bekendtgørelse om indsamling mv.
Komitéens ansvar for årsregnskabet
Komitéen er ansvarlig for udarbejdelsen af årsregnskabet til indsamlingsregnskabet i overensstemmelse
med den gældende bekendtgørelse, og for sådan intern kontrol, som komitéen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab, der er uden væsentlige fejlinformationer, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette årsregnskab til indsamlingsregnskab på grundlag af
vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt efter bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014, Bekendtgørelse om indsamling mv. Disse standarder og retningslinjer kræver, at vi overholder
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformationer.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i indsamlingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for komitéens udarbejdelse af indsamlingsregnskab, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af komitéens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis, som komitéen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som komitéen
har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet til samlingsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet til indsamlingsregnskabet for perioden 20. januar – 31. december 2015 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27.
juni 2014, Bekendtgørelse om indsamling mv.
Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på side 4 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe komitéen til at
overholde kravene i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014, Bekendtgørelse om indsamling mv. Som
følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Aalborg, den 26. april 2016
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Christian Brasholt Larsen
Statsautoriseret revisor
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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 første regnskab og derved også første ledelsesberetning.
Vi har fra komitéens side været meget overvældet over den modtagelse indsamlingen har fået. Både
blandt jægerne, som er vores primære målgruppe, men også blandt de utroligt mange ikke jægere, der
har støttet vores indsamling igennem året, der er gået.
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 medgå som administrationsomkostninger.
Vi har i årets 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. Af disse
donationer skal nævnes:
18. februar Matswani Safaris ...........................................................................
13. april H.J. Energi ......................................................................................
21. april Pelsdyrfarmen Kærgaarden .................................................................
23. juni H.J. Energi.......................................................................................
5 august Danmarks Jægerforbund - Betaling for artikel med foto. .............................

4.000
5.000
1.500
1.000
3.000

I alt ..........................................................................................................

14.500

Samt indestående på Støtteforeningen for Jægere mod Cancers konto på 1.350 kr. der også er øremærket
til drift af indsamlingen.
Derudover har vi i årets løb kunnet gøre stor brug af vores fantastiske hovedsponsorer, der gennem deres
sponsorater i væsentlig grad har bidraget til indsamlingens succes.
Vores hovedsponsorer er:










Nordjyske Bank
BDO
HjulmandKaptain
Michael Sand’s forlag
Sindal Grafisk
Aalborg Kongres & Kultur Center
favoritvin.dk
Labrador Cargo
Praktikcenter Tech College Aalborg

Undervejs i indsamlingens forløb har vi på jmcancer.dk og på Facebook-gruppen underrettet om, hvor
mange penge vi har samlet ind.
Pr. statusdagen er der et forholdsvist stort lager af støtteprodukter (salgsværdi 345 tkr.), der er betalt,
og som i 2016 vil bidrage med en fortsat støtte til Kræftens Bekæmpelse.
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LEDELSESBERETNING

Foruden de iflg. regnskabet indsamlede midler har vi sideløbende også indsamlet via Betternow, som er
en hjemmeside, der giver støtteren mulighed for direkte skattemæssigt fradrag for sin donation. Disse
midler figurerer ikke i nærværende regnskab, da de hører til i Betternow’s eget regnskab. For 2015 udgør
Betternow indsamlingen et beløb på 11.320 kr.
Topstøtter 2015
Vi har i løbet af regnskabsåret med jævne mellemrum udgivet en liste over vores topstøtter. 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. F.eks. Michael Sand’s store donation af 5.000 stk. jagtårbøger fra forskellige årstal,
Labrador Cargo’s flytning af bøgerne for os fra DBK i København til Outdoor messen i Aalborg. Eller f.eks.
JAFI i Viborg, der lagde et kæmpe arbejde i at indsamle præmier til et stort amerikansk lotteri. For ikke
at glemme Midt- og Østvendsyssel Hjortevildt laug, der ligeledes samlede ind via amerikansk lotteri. Eller
Sindal Grafisk der har lavet utallige rollups og print til vores stande på messerne. Og en helt særlig og
storhjertet donation da Ivan Byskov måtte opgive sin kamp imod kræften og gennem familien opfordrede
alle til i stedet for at give blomster til båren, at betænke Jægere mod Cancer med et beløb.
Herunder de af topstøtterne der har genereret mere end 10.000 kr. i donationer:
JAFI Viborg (Amerikansk lotteri) .......................................................................
Ivan Byskovs båre .........................................................................................
BDO (Revision af regnskab) ............................................................................
Michael Sands forlag (indtil nu solgte bøger) ........................................................
AKKC (Standplads til Outdoor 2015 og forårsmesse) ...............................................
HjulmandKaptain (Juridisk bistand kontrakter m.m.) .............................................
Bolig Hjørring (Trøjer til Stafet for Livet) ...........................................................
Sindal Grafisk (Rollups, print m.m.) ..................................................................
Local Energy A/S (Donation) ............................................................................

41.773
32.500
25.000
24.876
22.095
18.750
12.750
12.100
10.000

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.
Derfor stiftede vi Støtteforeningen for Jægere mod Cancer hvor medlemmerne der pt tæller 27 medlemmer via sit kontingent på 50 kr. pr. år er med til at støtte op omkring driften af indsamlingen. Vi håber på
i 2016 at kunne øge medlemstallet i foreningen betragteligt.
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Aktiviteter for 2016
Desværre har aktivitetsniveauet indtil nu i 2016 været meget lavt, og dette skyldes alene de kvaler, som
Glenn's sygdom har budt på. Derfor har Glenn besluttet at træde ud af komitéen efter dette første regnskab er aflagt for ikke at hæmme indsamlingen yderligere. I stedet indtræder Mia Nybro Dichmann Jensen
på Glenn's plads i komitéen. Dette indebærer på ingen måde, at Glenn ikke længere har med indsamlingen at gøre, da Glenn vil arbejde målrettet for indsamlingen, så længe helbredet tillader det.
Jagtmesserne har vist sig at være indsamlingens vigtigste aktivitet, her har vi truffet utallige velmenende
og gavmilde mennesker. Derfor vil messerne også fremover være den primære aktivitet. Vi vil forsøge at
få standpladser på de messer, der lige som os synes vores formål er godt og nobelt. Ikke alle messer har
dog delt vores synspunkt og har ikke været imødekommende med en standplads som deres donation. På
disse messer kan vi desværre ikke deltage.
Jagtforeninger rundt om i landet har af og til ønsket at støtte ved at f.eks. stå for salg af JMC støtteprodukter til et arrangement, hvor foreningen har været vært. Disse aftaler håber vi meget at kunne lave
endnu flere af i 2016 og fremover.
Stafet for Livet som er arrangementer afholdt af Kræftens Bekæmpelse ser vi et stort potentiale i, da vi
her har en udsøgt mulighed for at vise, hvem vi er til den ikke jagende del af befolkningen. Således vil vi,
i det omfang vi kan finde frivillige, også i 2016 deltage i nogle af disse. Indtil nu ligger det fast, at vi deltager til Stafet for Livet i Hjørring den 20.-21. august.
Historien bag
Jægere mod Cancer er en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse blandt jægerne i Danmark
Initiativtager Glenn Mosbæk Hegaard, er født i 1970 og har været passioneret jæger det meste af livet,
og har de seneste år haft sit virke indenfor jagt-branchen og bl.a. været trofæopmåler for SCI, CIC og
Rowland Ward.
Han blev i 2012 ramt af cancer og har siden kæmpet mod sygdommen. I januar 2015 blev han erklæret
terminal.
Denne besked var det ultimative vink med vogn-stangen 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 er meget nærliggende for Glenn, da han selv har haft stor glæde
af organisationen igennem sit sygdomsforløb.
Og at linke indsamlingen til jægerne er mindst lige så nærliggende, da han de seneste år har haft en meget tæt kontakt til jagtbranchen, og derfor har et stort jagtligt netværk, der kan medvirke til at give indsamlingen succes.
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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.
Og 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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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.
Tilladelse til den offentlige indsamling er givet af Indsamlingsnævnet den 5. februar 2015 under journalnr. 15-920-00815.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 20. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

kr.
Direkte donationer........................................................................................
Salg af emblemer, bøger, t-shirts mv. ................................................................
Opkrævet porto ...........................................................................................

204.093
176.881
4.899

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

385.873

Varekøb, emblemer, bøger, t-shirts mv. .............................................................
Ej forbrugt varekøb (varelager pr. 31/12 2015) .....................................................
Forsendelsesudgifter .....................................................................................
Marketingsudgifter ........................................................................................
Mindre nyanskaffelser ....................................................................................
Gebyrer mv. ...............................................................................................

82.574
-46.226
4.972
14.293
5.657
697

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

61.967

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

323.906

RESULTATDISPONERING
Donationer til Kræftens Bekæmpelse .................................................................
Donation gennem Stafet for Livet Hjørring ..........................................................
Donation gennem Stafet for Livet Syddjurs ..........................................................
Donation gennem Knæk Cancer indsamlingen .......................................................

153.780
34.362
1.315
25.000
214.457

Overført resultat (ikke doneret pr. statusdag) ......................................................

109.449

I ALT ........................................................................................................

323.906
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BALANCE 31. DECEMBER 2015
AKTIVER
Varelager ...................................................................................................
Bankbeholdning ...........................................................................................
Kassebeholdning...........................................................................................

46.226
50.736
12.487

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

109.449

PASSIVER
Egenkapital primo ........................................................................................
Overført resultat ..........................................................................................

0
109.449

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

109.449

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

109.449

