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Fondsoplysninger 

Fond 

Hesteafgiftsfonden 

c/o KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 

Axelborg 

Axeltorv 3, 3. sal 

1609  København V 

Hjemstedskommune: Århus 

 

Telefon: 33 91 44 46 

Telefax: 33 32 35 03 

Internet: www.meatboard.dk 

E-mail: kf@meatboard.dk 

 

Bestyrelse 

Nick Elsass, formand 

Søren Juellund, næstformand 

Henning Staun 

Julie Fjeldborg 

Eva Søndergaard 

 

Direktion 

Jørgen Kold 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
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Ledelsespåtegning  

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 for Hesteafgiftsfonden. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i "Bekendtgørelse (nr. 762 af 10. juli 2008) om ad-

ministration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet". 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

Hesteafgiftsfondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

Årsregnskabet godkendes hermed. 

 

Århus, den 20. juli 2010 

 

Direktion 

 

 

Jørgen Kold 

 

 

Bestyrelse 

 

 

Nick Elsass Søren Juellund                       Jane Strate Buck 

formand næstformand 

 

 

Henning Staun Julie Fjeldborg Eva Søndergaard 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i Hesteafgiftsfonden 
Vi har revideret årsregnskabet for Hesteafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 omfattende ledel-

sespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, driftsregnskab, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter 

”Bekendtgørelse (nr. 762 af 10. juli 2008) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. in-

denfor jordbrugs- og fiskeriområdet”.   

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

”Bekendtgørelse (nr. 762 af 10. juli 2008) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. in-

denfor jordbrugs- og fiskeriområdet”. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kon-

troller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn-

skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens 

ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og an-

dre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 

overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, efter ”Bekendtgørelse (nr. 762 af 10. 

juli 2008) om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområ-

det”. Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med 

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De 

på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen 

anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering 

af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er 

omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-

taler og sædvanlig praksis. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

31. december 2009 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overens-

stemmelse med ”Bekendtgørelse (nr. 762 af 10. juli 2008) om administration og revision af promille- og produktionsaf-

giftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet”.  
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Den uafhængige revisors påtegning - fortsat 

Erklæring om udført forvaltningsrevision 

I forbindelse med den finansielle revision af fondens årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der 

for udvalgte områder er taget skyldigt hensyn til sparsommelighed ved forvaltningen af fonden. 

 

Ledelsens ansvar 

Fondens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldig hensyn til 

sparsomlighed ved fondens forvaltning. 

 

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. ”Bekendtgørelse (nr. 762 af 10. juli 2008) om administration og 

revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet” har vi for udvalgte forvalt-

ningsområder undersøgt, om fonden har etableret forretningsgange, der sikrer en sparsommelig forvaltning af fonden. Vo-

res arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget 

på en sparsommelig måde. 

 

Konklusion 

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 

forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en sparsommelig måde. 

 

København, den 20. juli 2010 

 
Deloitte  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 

 

Mogens Henriksen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Afgangen af heste til slagtning og eksport, og dermed indtægtsgrundlaget for fonden, har været faldende i de 

senere år. Indførelsen af lovregulering på hesteområdet vedrørende medicinering, medicinhåndtering og foder-

håndtering har spillet en væsentlig rolle i den forbindelse. Også i 2009 er indtægtsgrundlaget faldende. 

 

Fonden har ønsket at støtte det fælles faglige rådgivnings- og informationsarbejde, der udgår centralt fra 

Landscentret, Heste for dermed at tilgodese hesteholdet bredt. I de senere år er fokus øget betragteligt på ram-

merne for hold af heste. Omfanget af faglig viden på området er forøget, og hesteholderne efterspørger infor-

mation og rådgivning for at kunne tilbyde hestene en optimal velfærd. Der er brug for at stille opdateret viden 

til rådighed om rammer for opstaldning og indretning af hestestalde, staldinventar, adgang til fold, foldstørrel-

se, motionering af hesten, fodring og vanding, håndtering og uddannelse m.m. Formålet med projektet har væ-

ret, at tilbyde alle hestehold; rideskoler, stutterier, hestepensioner, trænere etc. information og rådgivning om 

en optimal håndtering af hestehold i tidssvarende rammer. Der er et generelt behov for information, og et sær-

ligt behov for telefonrådgivning samt udgivelse af materialer og artikler med vejledning i, hvordan hestehold 

kan struktureres. 

  

Fonden har også ydet støtte til et forskningsprojekt på Århus Universitet vedrørende mavesår. Meget tyder på, 

at mavesår i flere grader er hyppigt forekommende hos heste, men det er endnu ikke klarlagt, hvorvidt f.eks. 

stressfølsomme heste rammes i højere grad. Ligeledes er mavesårs betydning for hestes stress-niveau ikke do-

kumenteret til trods for, at dette har betydning for såvel velfærd som den daglige brug af hesten. Disse spørgs-

mål er projektet med til at belyse. Hovedformålet med projektet har været at undersøge, hvorvidt heste med 

mavesår oplever mere stress (f.eks. som følge af ulemper af mavesår, der kan føre til stigning i stresshormo-

ner), om heste med mavesår reagerer anderledes på en standardiseret belastning (respons i adfærd og stress-

hormon), samt hvorvidt mavesår og krybbebidning/oral stereotypi er koblet.  

 

Endvidere har et forskningsprojekt på Københavns Universitet vedrørende "strubepibning" fået tilsagn om 

støtte i 2009. Projektet er ikke gennemført i 2009, men er genbevilget i 2010. 

 

Landbrug og Fødevarer (tidl. Danish Meat Association) har i 2009 foretaget fondens opkrævnings- og bogfø-

ringsmæssige administration. 

 

Århus, den 20. juli 2010 

 

Bestyrelsen for Hesteafgiftsfonden 

 

 

Nick Elsass 

formand 
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Anvendt regnskabspraksis  

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i ”Bekendtgørelse (nr. 762 af 10. juli 2008) om 

administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområ-

det”. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Produktionsafgifter indtægtsføres i overensstemmelse med modtagne slagte- og eksportindberetninger. Tilgo-

dehavende afgifter optages i balancen under aktiver. 

 

Tilskrevne renter på debitorer som følge af for sen betaling indtægtsføres ved betaling, medens tilskrevne men 

ej betalte renter modregnes i tilgodehavende som ”ej indtægtsførte debitorrenter” i balancen. 
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Driftsregnskab for 2009 

  

Beløb i 1.000 kr. 

Senest 

 godkendte 

budget 

 

Regnskab 

2009 

Relativ 

fordeling af 

B i % 

Afvigelse                  

(B-A/A)  

*100% 

Note A B C D 

      

Indtægter     

 Overført fra forrige år  -14 -50 0 257 

1 Produktionsafgifter: 480 454 0 -5 

 Promillemidler 0 0 0 0 

 CO
2
-midler 0 0 0 0 

 Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 0 

 Renter 5 -1 0 -120 

 Tilskud til fondsadministration 151 151 0 0 

 I. Indtægter i alt  622 554 0 -11 

      

Udgifter     

 Samlede tilskud fordelt på formål      

 Afsætningsfremme i alt 0 0 0 0 

 Forskning og forsøg i alt 131 61 17,38 -53 

 Produktudvikling i alt 0 0 0 0 

 Rådgivning i alt 290 290 82,62 0 

 Uddannelse i alt 0 0 0 0 

 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 0 

 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0 

 Dyrevelfærd i alt 0 0 0 0 

 Kontrol i alt 0 0 0 0 

 Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 

 

Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer 0 0 0 0 

 II. Udgifter til formål i alt  421 351 100,00 -17 

      

 Fondsadministration      

 Generel fondsadministration 151 151 0 0 

 Revisionsudgifter  25 25 0 0 

 Bestyrelseshonorar 0 0 0 0 

 Tab på debitorer 0 9 0 0 

 Hensat til tab på debitorer 0 0 0 0 

 III. Administration i alt  176 185 0 5 

      

 IV. Udgifter i alt 597 536  -10 

      

 Overførsel til næste år 25 18   

 Overførsel til næste år i pct. af årets udgifter 4 3   
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Balance pr. 31.12.2009 

  

Beløb i 1.000 kr. 

Senest 

 godkendte 

budget 

Regnskab 

2009 

Relativ 

fordeling af  

B i % 

Afvigelse                  

(B-A/A)  

*100% 

Note A B C D 

 V. Balance      

      

 Aktiver i alt  340   

 Likvide midler:     

 Indestående i bank  305   

      

 Debitorer     

 Tilgodehavende:     

 Tilgodehavende afgifter  42   

      

 Hensat til tab på debitorer  -15   

      

 Mellemregninger     

 Kvægafgiftsfonden  1   

 DMA  7   

      

      

 Passiver i alt  340   

 Kreditorer:     

 

Mellemregning med Landbrug & Fødeva-

rer(tidl. DMA)  20   

 Mellemregning med Dansk Landbrugsrådgivning 280   

 Skyldige omkostninger  22   

      

 Disponible midler:     

 Overførsel fra forrige år -50   

 Årets resultat 68   

 Overførsel til næste år 18   

 Supplerende oplysninger:        

      

 Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere     

 Landscentret, Heste 290 290  0,0 

 Århus Universitet, DJF 61 61  0,0 

 Københavns Universitet, KU-LIFE 70 0  0,0 

 VI. I alt  421 351 100  

      

 Noter til punkterne 1-VI:     

 1: Samlet 3.632 enheder a 125,- kr.     
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Supplerende oplysninger - Regnskab  

Beløb i 1.000 kr. 

Senest 

godkendte 

 budget 

Regnskab 

2009 

VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere   

     

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret - i alt  290 290 

    

Rådgivning:     

Rådgivning om hestehold 290 290 

I alt rådgivning 290 290 

   

   

Århus Universitet, DJF - i alt 61 61 

   

Forskning og forsøg    

Stress hos heste med/uden mavesår 61 61 

I alt forskning og forsøg 61 61 

 

   

Københavns Universitet, KU-LIFE i alt 70 0 

   

Forskning og forsøg    

Udvikling af ny kirurgi vedr. korrektions af strubepibning 70 0 

I alt forskning og forsøg 70 0 
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Hesteafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår 

  
Beløb i 1.000 kr. 

Regnskab           

2005 

Regnskab           

2006 

Regnskab                   

2007 

Regnskab                   

2008 

Regnskab                   

2009 

Indtægter      

 Overført fra forrige år  5 36 512 36 -50 

 Produktionsafgifter 565 559 0 551 454 

 Promillemidler 0 0 0 0 0 

 CO
2
-midler 0 0 0 0 0 

 Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 0 0 

 Renter 8 4 6 3 -1 

 Tilskud til fondsadministration 151 149 145 155 151 

 I. Indtægter i alt  729 748 663 745 554 

       

Udgifter      

 Samlede tilskud fordelt på formål      

 Afsætningsfremme i alt 10 0 0 0 0 

 Forskning og forsøg i alt 100 110 110 250 61 

 Produktudvikling i alt 0 0 0 0 0 

 Rådgivning i alt 410 400 350 350 290 

 Uddannelse i alt 0 0 0 0 0 

 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 0 0 

 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0 0 

 Dyrevelfærd i alt 0 0 0 0 0 

 Kontrol i alt 0 0 30 0 0 

 Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0 

 

Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer 0 0 0 0 0 

 II. Udgifter til formål i alt  520 510 490 600 351 

       

 Fondsadministration       

 Generel fondsadministration 151 149 150 171 151 

 Revisionsudgifter 21 17 33 26 25 

 Tab på debitorer, fratrukket hensættelse 0 0 0 0 9 

 Bestyrelseshonorar 1 0 26 -2 0 

 III. Administration i alt  171 166 209 195 185 

       

 IV. Udgifter i alt 693 676 699 795 536 

       

 Overførsel til næste år 36 72 -36 -50 18 

 

Overførsel til næste år i pct. af årets ud-

gift 5,2 10,7 -5,2 -6,3 

 

3,4 

       

 Supplerende oplysninger:        

 Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere     

 Landscentret, Heste 420 400 350 350 290 

 Århus Universitet, DJF 100 60 70 102 61 

 Københavns Universitet, KU-LIFE 0 50 40 124 0 

 Danske Slagtemestres Landsforening  0 0 30 0 0 

 V. I alt  520 510 490 600 351 
8606/6046 
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