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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 for Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og
Forestkandidatforeningens Rejsefond
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Årsregnskaberne indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 16. marts 2021

Bestyrelsen

Christina Kjærby
Formand

Eva Ortvald Erichsen
Næstformand

Rasmus Moes

Casper Pleidrup

Michael Øllgaard

Louise Hjelmroth

Peter Frederik Hedegaard

Cathrine Pater
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Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen i Dansk Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og
Forstkandidatforeningens Rejsefond.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i overensstemmelse med god
regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
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 årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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 vedrørende revisionen
Dansk Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidatforeningens
Rejsefond har i overensstemmelse med god regnskabsskik som sammenligningstal i
resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 medtaget det af
generalforsamlingen forelagte resultatbudget for 2020. Disse sammenligningstal har
ikke været underlagt revision.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt
regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens
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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen
og Forstkandidatforeningens Rejsefond for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
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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 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 foreningens interne
kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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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.
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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.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god
regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.
København, den 16. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Mads Lundemann
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 44181
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Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Danske Forstkandidaters Forening
Aktivitetspuljen
Forstkandidaternes Rejsefond
Ejendommen egely (SE nr. 17893084 - særksilt regnskab)

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
11 70 42 98
3. april 1897
Frederiksberg
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Christina Kjærby
Eva Ortvald Erichsen
Rasmus Moes
Casper Pleidrup
Michael Øllgaard
Louise Hjelmroth
Peter Frederik Hedegaard
Cathrine Pater

Revisor

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Telefon 36 10 20 30

Intern revisor

Thomas Nord-Larsen
Ny Sperrestrupvej 5
3650 Ølstykke
Telefon 35 37 31 87

Godkendt på foreningens generalforsamling, den

Dirigent
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BESTYRELSESBERETNING
Danske Forstkandidaters Forening har som formål at være et fagligt og socialt samlingspunkt for
skovbrugsuddannede, at fremme faglige og sociale aktiviteter i relation til skov- og naturforvaltning
samt at understøtte netværksdannelse blandt medlemmerne.
Formålet fremmes ved blandt andet at arrangere og formidle faglige arrangementer, der bidrager til
at medlemmer mødes på tværs af arbejdspladser, brancher og årgange.






Nytårsjagt på Egely (7/7)
Årsmøde i Nyborg/Sprogø (36/53)
Besøg i Rungstedlund – Natur og levende historie (14/30)
Turen går til Grønland (15/25)

Flere af årets planlagte arrangementer og aktiviteter i støbeskeen blev sat i bero af covid-19
pandemien og de medfølgende restriktioner.
Bestyrelsen glæder sig over, at det blev muligt at afholde nogle gode faglige arrangementer i
efteråret og ikke mindst samle en generalforsamling til en engageret snak omkring naturpleje og
forvaltning på Sprogø, bynær skovrejsning ved Odense og ikke mindst den konstruktive dialog ved
generalforsamlingen.

DFF havde ved afslutning af regnskabsåret 2020 546 medlemmer heraf 451 erhvervsaktive
medlemmer, 62 pensionister, 9 studerende og 24 ikke JA registrerede medlemmer.
Regnskabsmæssigt er foreningens regnskaber opdelt i foreningens ordinære drift, der dækker
årsmøde og generalforsamlingen, bestyrelsesarbejdet, kontingenter mv. og aktivitetspuljen, der
udleder de økonomiske forhold vedrørende foreningens øvrige arrangementer gennem året.

DFF regnskab
Kontingentindtægterne i 2020 beløber sit til 58.425 kr., blot en snert lavere end de senere års
niveau, og lidt lavere end budgetteret. Tendensen har været der et par år; bestyrelsen holder øje med
udviklingen.
Det økonomiske resultat af Årsmødet 2020 består af en udgift på 50.902 kr., en deltagerfinansiering
på 6.000 kr. og refusion fra JA på 31.372 kr. Det er et mål for bestyrelsen, at få flest mulige
medlemmer engageret til generalforsamlingen, herunder ikke mindst de studerende.
Budgettets niveau muliggør dette; årets resultat og differens til budgettet vil altid være et udtryk for,
hvor mange medlemmer, der deltager. Således også en budgetpost, bestyrelsen ikke er bekymret
ved at komme til at overskride.
Covid-19 pandemien og de førnævnte restriktioner har naturligt udmøntet sig i et ændret
adfærdsmønster i DFF’s bestyrelse. Omkostningerne i forbindelse med bestyrelsesmøderne ligger
på 4.700 kr. og dermed meget lavt i forhold til budgettet. Der har været meget lidt fysisk
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Udvikling i aktiviteter økonomiske forhold
DFF afholdt i 2020 følgende arrangementer (deltagende JA eller DFF medlemmer/deltagere i alt):
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mødeaktivitet med færre udgifter til følge. Samtlige udgifter til bestyrelsens drift dækkes i øvrigt
via refusion via JA. Foreningen afholdt ligeledes ikke udgifter til deltagelse i UEF’s rådsmøde.

Aktivitetspuljen
Der er i 2020 afviklet arrangementer for 9.032 kr. knap halvdelen af det budgetterede.
Aktivitetsniveauet i 2020 har været unaturligt lav grundet covid-19 restriktionerne.
JA har via den omkostningsbaserede refusionsmodel dækket 8.592 kr. af de samlede udgifter
forbundet med arrangementsafholdelse. Der er redegjort nærmere for økonomien ved de enkelte
arrangementer i regnskabets noter. Udgifterne til Nytårsjagten på Egely i starten af året, der alene er
for DFF’s medlemmer, refunderes ikke af JA.
JA refunderer aktivitetsudgifter på basis af standardtakster i form af grundbetaling og et
deltagerafhængigt beløb. Refusionsmodellen matcher generelt DFF’s aktivitetsniveau godt og sikrer
en fornuftig balance i foreningens driftsøkonomi.
2020 resultatet af den ordinære drift udgør et underskud på 440 kr. Hertil kommer finansielle
indtægter på 8.798 kr. og deraf et årsresultat på 8.357 kr. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets
afslutning 591.082 kr.

Rejsefonden
Forstkandidatforeningens Rejsefond har som mål at yde støtte til studierejser i ud- og indland for
forstkandidater, der er medlemmer af DFF.
I 2020 var der til rådighed for uddeling knap 16t.kr. kr. Stadig udfordring med få ansøgere.
Den ene ansøgning Bestyrelsen modtog var ikke kvalificeret til at komme i betragtning og ramte
uden for fondens formål. Alle tilgængelige midler er overført til 2021 uddelingen, for hvilken, det i
øvrigt er besluttet, fra 2021 skal finde sted i foråret med mulighed for en runde 2 jævnfør
udfordringen med for få og ikke relevante ansøgninger
I 2020 har foreningen et realiseret kurstab på 31.397 kr., med et positivt afkast på 5.768 kr. altså et
negativt årsresultat trods den manglende uddeling, men grunden den finansielle situation på -25.629
kr. Egenkapitalen i Rejsefonden udgør ved regnskabsårets slutning 486.538 kr.
Årets resultat gør, at der ikke er tilgængelige midler for en uddeling af legater i regi af Rejsefonden
i 2021.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsregnskabet.

Side 8

Penneo dokumentnøgle: NEGC4-8V75W-DDO3H-MY816-VYHUS-1P6NO
7VM7A-KXWHA-LES2W-ZFGLW-DLKWS-77XFS

Årets resultat af den ordinære drift er 24.147 kr.
Det budgetterede årsresultat var et underskud på -8.000 kr.
Årets samlede resultat inkluderer finansielle indtægter og udgifter, der netto beløber sig til 7.002 kr.
Samlet resulterer det således i, at årsresultat for Foreningens drift på 31.149 kr. og at Foreningens
egenkapital ved regnskabsårets afslutning udgør 640.847 kr.
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DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING
RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

Note

1
2
3
4

2019
t.kr.

INDTÆGTER
Årsmøde................................................................
Kontingenter.........................................................
Salg af bøger.........................................................
INDTÆGTER I ALT.........................................

6.000
58.425
0
64.425

0
60.000
0
60.000

4
60
0
64

UDGIFTER
Formandshonorar..................................................
Bestyrelsesmøder..................................................
Årsmøde................................................................
Rejser og møder i øvrigt.......................................
Diverse udgifter....................................................
Refunderet af JA...................................................
UDGIFTER I ALT.............................................

13.546
4.700
50.902
0
12.241
-41.111
40.278

13.000
25.000
55.000
5.000
20.000
-50.000
68.000

13
14
48
10
12
-48
49

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT................

24.147

-8.000

15

FINANSIERINGSPOSTER
Afkast, JA's Kapitalpleje I/S.................................
Urealiseret kursgevinst, JA's Kapitalpleje I/S.......
Øvrige renteindtægter...........................................
Realiseret kurstab, JA's Kapitalpleje I/S...............
Øvrige renteudgifter..............................................
FINANSIERINGSPOSTER I ALT...................

5.754
33.312
5
-31.278
-791
7.002

0
0
0
0
0
0

9
14
0
0
0
23

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT...........

31.149

-8.000

38

Skat af årets resultat..............................................

0

0

0

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

31.149

-8.000

38

31.149

-8.000

38

31.149

-8.000

38

RESULTATDISPONERING
Overført resultat....................................................
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Ikke revideret
BUDGET
2020
2020
kr.
kr.
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DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING

AKTIVER

2020
kr.

2019
t.kr.

JA's Kapitalpleje I/S.....................................................................
Værdipapirer..............................................................................

490.582
490.582

484
484

Tilgodehavende udbytteskat.........................................................
Mellemregning JA........................................................................
Tilgodehavender.........................................................................

932
54.185
55.117

1
0
1

Sydbank........................................................................................
Likvider.......................................................................................

95.147
95.147

145
145

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

640.846

630

2020
kr.

2019
t.kr.

Egenkapital...................................................................................
Overført resultat............................................................................

609.697
31.149

572
38

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

640.846

610

Skyldige omkostninger.................................................................
Skyldige skat................................................................................
Mellemregning JA........................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser.................................................

0
0
0
0

0
0
20
20

GÆLDSFORPLIGTELSER.....................................................

0

20

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

640.846

630

PASSIVER
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BALANCE PR. 31.12.2020
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DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING

1

2

3

4

Årsmøde
Generalforsamling og Årsfest.......................................................
Transport i øvrigt...........................................................................
Ekskursioner, fagligtarrangement.................................................

Rejser og møder i øvrigt
Tilskud til Canadatur.....................................................................
UEF møde.....................................................................................

Diverse udgifter
Tab på debitorer............................................................................
Sanghæfter.....................................................................................
UEF kontingent ............................................................................
Gaver repræsentation og bestyrelse..............................................
Bankgebyrer og nøglekort.............................................................

Refunderet af JA
Bestyrelsesmøder...........................................................................
Generalforsamling og Årsmøde....................................................
UEF kontingent ............................................................................
UEF møde 1 deltager.....................................................................

Side 11

2020
kr.

2019
t.kr.

34.698
3.822
12.382

37
8
3

50.902

48

0
0

10
0

0

10

13
0
5.039
6.025
1.164

1
4
6
0
1

12.241

12

-4.700
-31.372
-5.039
0

-14
-28
-6
0

-41.111

-48
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NOTER

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

AKTIVITETSPULJEN
RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

Note

1

2
3

INDTÆGTER
Deltagergebyr.........................................................
Øvrige indtægter....................................................

2019
t.kr.

0
0
0

0
0
0

117
25
142

UDGIFTER
Arrangementer.......................................................
Refunderet af JA....................................................
UDGIFTER I ALT...............................................

9.032
-8.592
440

20.000
-20.000
0

163
-24
139

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT.................

-440

0

3

FINANSIERINGSPOSTER
Afkast, JA's Kapitalpleje I/S..................................
Urealiseret kursgevinst, JA's Kapitalpleje I/S........
Realiseret kurstab, JA's Kapitalpleje I/S................
FINANSIERINGSPOSTER I ALT....................

6.496
37.664
-35.363
8.797

20.000
0
0
20.000

11
17
0
28

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT.............

8.357

20.000

31

Skat af årets resultat...............................................

0

0

0

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

8.357

20.000

31

8.357

20.000

31

8.357

20.000

31

RESULTATDISPONERING
Overført resultat.....................................................
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Ikke revideret
BUDGET
2020
2020
kr.
kr.

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

AKTIVITETSPULJEN

AKTIVER

2020
kr.

2019
t.kr.

JA's Kapitalpleje I/S.....................................................................
Værdipapirer..............................................................................

554.662
554.662

547
547

Tilgodehavende udbytteskat.........................................................
Mellemregning JA........................................................................
Tilgodehavender.........................................................................

1.054
35.366
36.420

2
34
36

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

591.082

583

2020
kr.

2019
t.kr.

Egenkapital...................................................................................
Overført resultat............................................................................

582.725
8.357

552
31

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

591.082

583

Mellemregning JA........................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser.................................................

0
0

0
0

GÆLDSFORPLIGTELSER.....................................................

0

0

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

591.082

583

PASSIVER
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BALANCE PR. 31.12.2020

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

AKTIVITETSPULJEN
NOTER

2

Øvrige indtægter
Tilskud fra DFF til Canadatur.......................................................
Legat fra DFR til Canadatur..........................................................

Arrangementer
20.10.2020 Turen går til Grønland................................................
Nytårsjagt Egely ...........................................................................

2019
t.kr.

0
0

10
15

0

25

8.842
190
9.032

3

Refunderet af JA
20.10.2020 Turen går til Grønland................................................

-8.592
-8.592

Side 14

163

-24
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1

2020
kr.

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND
RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

2019
t.kr.

UDGIFTER
Afkald uddeling tidligere år...................................
Bevilgede rejselegater............................................
UDGIFTER I ALT...............................................

0
0
0

0
10.000
10.000

0
5
5

FINANSIERINGSPOSTER
Afkast, JA's Kapitalpleje I/S..................................
Realiseret kurstab, JA's Kapitalpleje I/S................
FINANSIERINGSPOSTER I ALT....................

5.768
-31.397
-25.629

10.000
10.000

9
0
9

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT.................

-25.629

0

4

Skat af årets resultat...............................................

0

0

0

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

-25.629

0

4

RESULTATDISPONERING
Overført resultat.....................................................

Side 15
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4
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BUDGET
ikke revideret
2020
2020
kr.
kr.

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND

AKTIVER

2020
kr.

2019
t.kr.

Bundne aktiver
JA's Kapitalpleje I/S.....................................................................
Mellemregning - frie aktiver.........................................................
Bundne aktiver i alt ...................................................................

492.454
3.877
496.331

486
-23
463

Frie aktiver
Tilgodehavende udbytteskat.........................................................
Mellemregning JA........................................................................
Mellemregning - bundne aktiver..................................................
Tilgodehavender ........................................................................

936
0
-3.877
-2.941

1
0
23
24

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

493.390

487

2020
kr.

2019
t.kr.

Bunden egenkapital......................................................................
Fri egenkapital..............................................................................

496.331
-9.793

463
16

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

486.538

479

Bevilgede legater..........................................................................
Mellemregning JA........................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser.................................................

0
6.852
6.852

5
3
8

GÆLDSFORPLIGTELSER.....................................................

6.852

8

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

493.390

487

PASSIVER

1
2
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BALANCE PR. 31.12.2020

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND

1

2

Bunden egenkapital
Bunden egenkapital primo............................................................
Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver..........................

Fri egenkapital
Fri egenkapital primo....................................................................
Årets resultat efter disponering.....................................................

Side 17

2020
kr.

2019
t.kr.

462.891
33.440

449
14

496.331

463

15.836
-25.629

12
4

-9.793

16
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NOTER

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Dansk Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidatforeningens
Rejsefond for 2020 er aflagt i overensstemmelse foreningens vedtægter, lov om fonde og visse
foreninger og god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, 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
årsregnskabet 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.
RESULTATOPGØRELSE
Indtægter
Indtægter omfatter kontingenter samt modtaget deltagerbetaling.
Omkostninger
Omkostningerne omfatter omkostninger til de forskellige afholdte aktiviteter, herunder mødeudgifter,
rejseomkostninger mv.
Omkostningsrefusion fra JA vises særskilt.
Finansielle poster
For Danske Forstkandidaters Forening og Aktivitetspuljen omfatter finansielle
poster realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
For Forstkandidatforeningens Rejsefond føres urealiserede kursreguleringer direkte på egenkapitalen.
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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 foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Årsregnskab 2020

Danske Forstkandidaters Forening, Aktivitetspuljen og Forstkandidaternes Rejsefond

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat
Årets skat belastes i de enheder som indgår i Danske Forskanditaters Forening , og indregnes
i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Den andel som vedrører
enheden "ejendommen Egely" fremgår af særskilt regnskab.

BALANCEN

Jordbrugsakademikernes Kapitalpleje I/S
Indestående i JA's Kapitalpleje I/S omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre
værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Værdierne opgøres af Sydbanks Forvaltningsafdeling.
Uddelinger
Uddelinger indregnes i årsregnskabsåret, når bestyrelsen har godkendt uddelingen og tilsagnet er
kommet til modtagerens kendskab.
Skyldig skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender samt aktuel skat indregnes i balancen under de
enkelte enheder i Danske Forstkandidaters Forening.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Casper Pleidrup

Christina Kjærby

Bestyrelsesmedlem
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Serienummer: PID:9208-2002-2-202171629300
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2021-03-16 21:15:38Z

Poul Michael Øllgaard

Peter Frederik Hedegaard

Bestyrelsesmedlem
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-862453036518

IP: 195.41.xxx.xxx
2021-03-16 22:05:07Z

IP: 89.23.xxx.xxx
2021-03-16 22:40:58Z

Rasmus Moes

Louise Hjelmroth

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-475796365614

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-834855560819

IP: 188.64.xxx.xxx
2021-03-18 09:36:23Z

IP: 188.64.xxx.xxx
2021-03-18 16:59:14Z

Eva Roland Erichsen

Cathrine Steffy Pater

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-201753589981

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-126490344211

IP: 93.160.xxx.xxx
2021-03-22 12:14:06Z

IP: 192.38.xxx.xxx
2021-03-22 12:25:19Z
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