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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og sekreitariatslederen  har dags dato behandlet og godkendt  årsrapporten  for 1. januar  -
3a1. december  2017 for Danmarks  Biavlerforening.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Årsrapporten  giver efter vores opfattelse  et retvisende billede af foreningens  aktiver, passiver  og finan-

sielle stilling pr. 31. december  2017 samt af resultatet af foreningens  aktiviteter  for regnskabsåret  'l.
januar  - 31. december  2017.

Lede1sesberetningen indeholder  efter vores  opfattelse en retvisende  redegøreise  for  de forhold,  beret-
ningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles til generaIforsamIingens  godkendelse.

Sorø, den 4. marts 2018

Sekretariatsleder

Rune  Havgåard  Søren'ien

Bestyrelse

formana/
,I

Ame T. Henriksen  Peter Nissen
næstformand

t.%,5
Erling  Atzen
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Den  uafhængige  revisors  erklæringer

Til medlemmerne  j Danmarks  Biavlerforening

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Danmarks  Biavlerforening  for regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17,
der omfatter  resultatopgørelse,  balance, egenkapitaIopgøreIse,  pengestrømsop-gøreIse  og noter,
herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,  passiver  og
finansielle  stilling pr. 31.12.17  samt  af resultatet  af selskabets  aktiviteter  for regnskabsåret  01.01.17  -
31.12.17i  overensstemmelse  med årsregnskabsloven.

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  (lESBA'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  om  forståelse  af revisionen

Danmarks  Biavlerforening  har som sammenligningstal  i resultatopgørelsen  for regnskabsåret  2017
medtaget  det af generalforsamlingen  pr. 15. mafs  2017 godkendte  resultatbudget  for 2017. Disse
sammenligningstal  (resultatbudgettet)  har,  som det også fremgår  af årsregnskabet,  ikke  været

underlagt  revision.

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  foreningens  evne til al
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  foreningen,  indstille  driften  eller  ikke har andet  realistisk  alternativ  end at gøre  dette.

[3EIEr?HOLm
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Den  uafhængige  revisors  erklæringer

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  fej,  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  fejinformation,  når sådan  findes.
Fejinformationer  kan opstå  som følge  af besvigelser  eller  fej  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,  foretager  vi faglige  vurderinger  og opretholder
professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uan-set  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  fejinformation  forårsaget  af besvigelser  er højere  end ved
væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fej,  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
revisionshandIinger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men ikke  for  at kunne  udtrykke  en
konklusion  om effektiviteten  af foreningens  interne  kontrol.

ø 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 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 selskabet  ikke  længere  kan fortsætte  driften.

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

Vi kommunikerer  med  den øverste  ledelse  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.

[3 € 1EnHOLm



Den  uafhængige  revisors  erklæringer

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelåen  er ansvarlig  for  IedeIsesberetningen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  IedeIsesberetningen,  og vi udtrykker  ingen  form  for
konklusion  med  sikkerhed  om IedeIsesberetningen.

I tilknytning  til vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetningen  og i den
forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er vassentligt  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
henhold  til årsregnskabsloven.

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  fejinformation  i IedeIsesberetningen.

København,  den  4. marts  2018

Beierholm
statsautoriserede  revisorer

CVR-nr.  32 89 54 68

Michael  Bach
statsautoriseret  revisor
MNE-nr.  16679
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Regnskabsresultater

Årsrapporten  for  2016  giver  et billede  af vores  samlede  aktivitetsomfang  i resultatopgørelsen  på side  9, og

viser  de faglige  aktiviteter  i noterne  til årsregnskabet.  Det  faglige  arbejde  kan over  en 4-årig  periode  i fore-

ningens  beskrives  ved  følgende  regnskabsresuItater:

Hovedtal

Medlemskontingent

Modtaget  arv

Generalforsamling  og formandsmøder  (note  1)

Bestyrelse  (note  2)

Ufordelte  sekretariatsposter  (note  3)

Arrangementer  (note  4)

Konsulentgruppen  (note  5)

Salgsafdelingen  (note  6)

Tidsskrift  for  biavl  (note  7)

Projekter  (note  8)

HusIejeomkostninger,  Sorø

Nordisk  Biråd

Renter  mv. (note  10  og 4 I )

Foreningens  nettoresultat

2017 2016 2015 2014

kr. kr. kr. kr.

4.184.325  4.039.432  3.897.058  3.629.755

o

-79.490

-197.787

o

-61.263

-137.834

100.OOO

-57.712

-178.785

o

-65.574

-149.726

-1.655.498  -1.473.213  -1.470.034  -1.355.416

-75.801 -81.372 4.817 -12.130

-1.156.536  -1.209.511  -1.170.533  -1.063.046

96.416

-371.289

147.976

-372.675

-15.868

-31.108

279.830

-297.522

-67.955

-344.783

-4.214

-12.219

183.661

-313.073

-74.300

-331 .795

29.888

6.737

209.848

-27  4.263

-296.195

-319.720

-135

27.868

472.665 398.933 625.929 334.269

Årets  ændring  i kapitalen  i Honningreklamefonden  er ikke  medtaget  i ovennævnte  resultat.  Ud over

foreningens  ordinære  resultat,  udviser  foreningens  reklamefond  følgende  resultat.

Honningreklamefonden  (note  9) -36.877 3.594 -40.944 61.793

t3E:H:nHOLm
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Sekretariatslederens  beretning

2017  har  været  et spændende  år i Danmarks  Biavlerforening,  hvor  vi har  vist, at vi kan og vil udvikle  os
og tage  nye spændende  initiativer.

Vi har som noget  helt særligt  turdet  at byde ind på at være  vært  for  verdenskongressen  Apimondia  i

2021.  En prisværdig  indsats  fra mange,  sikrede  en meget  stor  og positiv  markedsføring  af dansk  biavl,

også  selvom  det  lige præcis  ikke  lykkedes  os at få værtskabet.  Udgifterne  til vores  indsats  beløber  sig

til i alt ca. 70.000,-,  som indgår  på relevante  poster  i årsrapporten.  Det  er vores  vurdering,  at vi har  fåel

en markedsføring  og øget  vores  internationale  netværk  i en sådan  grad,  at beløbet  og indsatsen  vay
godt  givet  ud.

Sidste  år afsatte  vi en halv million  til, at realisere  en samlet  uddannelsesplan  for alle biavlere  i de

kommende  år. Det er derFor også  glædeligt  at konstatere,  at uddannelsesudvalget  har taget  fat i

opgaven.  Der er brugt  rigtig mange  timer  og frivillige  kræfter  på at sætte  gang  i arbejdet,  og i den
kommende  tid vil vi også  se, at de afsatte  midler  vil generere  uddannelsestilbud  til alle  biavlere.

Gennem  vores  løbende  overvågnings-  og forskningsprojekter,  er vi i løbet  af året  stødt  på emner,  dey

skulle  håndteres.  Disse  emner  har løbende  været  omtalt  i Tidsskrift  for  Biavl,  og jeg vil ikke komme

nærmere  ind på dem her, men  jeg vil blot konstatere,  at vores  projekter  bidrager  væsentlig  til, at holde

foreningen  på et højt  fagligt  niveau,  så vi som de første  har  den nødvendige  viden.

Projekterne  har også  i 2017  i høj grad opnået  eksternt  finansieret.  Den eksterne  finansiering  udgør  i
2017  over  90%  af de samlede  projektomkostninger.  Således  er situationen  en helt anden  end i2012  og

20'13, hvor  foreningen  måtte  acceptere  væsentlige  uforudsete  tab på nogle  projekter.  Dog var  vi ikke

enige  i afgørelserne,  som blev  truffet  dengang,  og derfor  er det meget  glædeligt  at vores  vedvarende

opfølgning  på disse  sager  netop  har resulteret  i en efterudbetaling  af de midler,  som vi afskrev
dengang.

Det Tortsat  høje aktivitetsniveau  i lokalToreningerne  har sikret,  at medlemstallet  fortsat  er stigende.

Medlemstallet  er øget fra 5771  ved udgangen  af 2016  til 5892 ved udgangen  af 2017,  hvilkel
selvfølgelig  øger  foreningens  kontingentindtægter.

På trods  af flere  år med vigende  honninghøst,  er det lykkedes  at øge etiketsalget.  Dog ser vi en

vigende  afsætning  på nogle  af de andre  produkter,  og dette  resulterer  i et lille fald i omsætningen  i

salgsafdelingen.  Med et nyt design  af flere  af vores  øvrige  produkter,  som  f.eks.  Iågetiketter,  forventei
vi at øge  salget  på dette  område  igen.

HonningrekIamefondens  resultat  udgør  i 2C117 et mindre  underskud  på kr. 36.877,-.  Dette  underskud

overgår  til fondens  samlede  kapital,  der  herefter  udgør  kr. 97.889,-.  HonningrekIamefonden  har  i lighed

med  tidligere  år finansieret  Honning/Jordbærdagen,  trykning  af pjecer  og brochurer  samt  den kollektive

produkt-  og erhvervsansvarsforsikring,  derudover  har  fonden  været  med  til at finansiere  markedsføring
af dansk  biavl  ved buddet  på verdenskongressen  Apimondia.

N.S. Kristensens  Mindefond  har i 2017  støttet  tre unges  deltagelse  i International  Meeting  of Young
Beekeepers  med  i alt kr. 5249,-.

Årets  resultat  udgør  således  kr. 472.665  kr. Af dette  kan kr. 278.000,-  tilskrives  efterudbetaling  al

0ilbageholdte  projekttilskud  fra 2012  og 2013,  som blev  udbetalt  umiddelbar  før årsskiftet.  Endvidere

kan  en  væsentlig  del  tilskrives  øget  kontingentindtægter  grundet  medlemsfremgang.

Resultatopgørelsen  afviger  positivt  fra budgettet,  som blev  godkendt  ved generalforsamlingen  i 2016.

Dette  skyldes  vores  praksis  om at fremlægge  et forsigtigt  budget,  hvor der budgetteres  med del

foregående  års medlemstal,  ligesom  der  kun budgetteres  med kendte  projekttilsagn.  Heldigvis  har del

vist  sig, at medlemsfremgangen  er fortsat,  og vi har  opnået  tilskud  til nye projekter.

C3EIEnHOLm
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Sekretariatslederens  beretning

Sorø  den  4. marts  2018

Rune  Havgaard  Sørensen

Sekretariatsleder

Danmarks  Biavlerforening

GEIEnHOLm
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Resultatopgørelse  1.  januar  - 31.  december

Medlemskontingent

Konsulentgruppen

Salgsafd.  ekskl.  HonningrekIamefonden

Andre  driftsindtægter  - projekttilskud

Bruttoresultat

Nordisk  Baltisk  Samarbejde

Salgsafdelings  vareforbrug

Driftsudgifter

Jubilæum

Personaleomkostninger

HusIejeomkostninger,  Sorø

Resultat  før  finansielle  poster

Finansielle  indtægter

Finansielle  omkostninger

Resultat  Tør skat

Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

Note 2017

kr.

5

6

4.184.325

990.699

744.203

2.298.504

8.217.731

-15.868

6 - 393.542

-4.078.581

o

-2.853.292

- 372.675

503.773

o

-31.108

472.665

o

472.665

2016

kr.

4.039.432

872.641

828.905

2.209.162

7.950.140

-4.214

-326.201

-3.905.503

-230.443

-2.727.844

-344.783

411.152

46

-12.265

398.933

o

398.933

2017

(budget)

kr.

3.895.000

300.000

740.000

715.000

5.650.000

o

- 380.000

- 2.582.000

o

-2.300.000

-335.000

53.000

o

o

53.000

o

53.000

Forslag  til  resultatdisponering

Anvendt  af  henlæggelse  til hjemmeside

Anvendt  af henlæggelse  til jubilæum  2016

Anvendt  af/henlæggelse  til uddannelsesplan

Overførsel  til pulje  biernes  vilkår

Henlæggelse  til projekt  bivenlig

Overført  resultat

- 56.155

o

- 38.000

52.000

200.000

314.820

472.665

-23.845

-250.000

500.000

o

o

172.77E1

398.933

o

o

o

o

o

53.000

53.000

[3EIEnHOLm



Balance  pr.  31. december

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varelager

Varelager

Tilgodehavender

Tilgodehavender  for  varesalg

Tilgodehavende  tilskud

Periodeafgrænsningsposter

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

AKTIVER  I ALT

€ [lEr?HCILm

Note 2017

kr.

2016

kr.

287.263

287.263

304.293

304.293

199.126

269.112

2.500

470.738

8.213.611

8.971  .6'12

8.971.612

73.169

495.119

2.500

570.788

7. 222.444

8. 097.525

8.097.525
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Balance  pr.  31.  december

PASSIVER

EGENKAPIT  AL

Foreningskapital

Henlæggelse  til ny hjemmeside

N.S. Kristensens  Mindefond

Arven  efter  Erik  Paarup  Thomsen

Henlæggelse  til uddannelsesplan

HonningrekIamefonden

Pulje  til biernes  vilkår

Projekt  bivenlig

Egenkapital  i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristede  gældsforpligtelser

Leverandører  af varer  og tjenesteydelser

Anden  gæld

Forudbeta1te  kontingenter

Forudbetaling  projekt

Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte  abonnementer

Gældsforpligtelser  i alt

PASSIVERI  ALT

Eventualposter  mv.

ClEIEnHOLm

Note 2017

kr.

2016

kr.

2.076.330

20.000

26.850

301.315

476.250

97.887

52.000

200.000

3.250.632

1 .855.660

76.'155

31.066

309.378

500.000

134.764

o

o

2.907.023

12

621 .220

540.049

4.377.136

161.375

o

21 .200

5.720.980

5.720.980

8.971.612

13

271 .771

496.561

4.091.160

300.000

10.OOO

21.010

5.190.502

5.190.502

8.097.525



Egenkapitalopgørelse

Henlæggelse
Henlæggelse  N.S.  Arven  efter  til

Forenings-  til ny  Kristensens  Erik  Paarup  uddannelses-  Honningrekla-  Projekt
kapital  hjemmeside  Mindefond  Thomsen  plan  mefonden  Bivenlig

Egenkapital  1. januar  2017  1.855.660  76.155  3L066  309.378  500.000  134.764

Uddelinger  -5.249

Tilskrevnerenter  1.033  6.187

Årets  resultat  i Danmarks  Biavlerforei  472.665

Regulering  af hensættelser  -252.000

Årets  resultat  i HonningrekIamefonden

-56.155 -14.250  -23.750

-36.875

200.000

Egenkapital  pr.  31.  december  2017  2.076.328 20.000 26.850 301.315 476.250 97.889 200.000

Pulje  til

biernes

vilkår

52.000

I alt

2.907.023

-5.249

7.220

472.665

- 94.155

- 36.875

52.000  3.250.632

13



Noter  til  årsregnskabet

"l Generalforsamling  og formandsmøder

Indtægter

Indbetalinger

Omkostninger

Kørsels-  og rejseudgifter

Mødeudgifter

2 Bestyrelse

Bestyrelsesmøder

Fagligt  udvalg

Uddannelsesudvalg

MarkedsføringsudvaIget

Binævnet  COPA

Kørsels-  og rejseudgifter

Repræsentation  (Apimondia)

€ E.lEnHOLm

14

2017 2016

kr. kr.

40.080 38.478

40.080 38.478

-39.810 -45.335

-79.760 -54.406

-119.570 -99.741

-79.490 -61 .263

-36.942 -30.136

-8.382 -7.956

-30.819 -26.661

-3.916 -4.543

-5.245 -3.727

-42.888 -40.467

-69.595 -24.344

-197.787 -137.834

-197.787 -1 37.834
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Noter  til  årsregnskabet

3 Sekretariatsposter

Revision

Regnskabsassistance,  Beierholm  indeværende  år

Regnskabsassistance,  Beierholm  tidligere  år

Regnskabsassistance

Kørsel  og rejser

Fotokopier

Kontorartikler

Porto  og gebyrer

Forsikringer

Personaleudgifter

Kursusdeltagelse

Kontingenter  og blade

Annoncer  og reklame

Småanskaffelser,  edb  og vedligeholdelse  m.m.

Edb, herunder  software

Telefon  og internet

Diverse  (Flytning)

Andel  i lønninger  og pensionsbidrag

Sociale  udgifter

[3EIEnHOLm

2017 2016

kr. kr.

-68.200 -65.100

-38.098 -25.800

-11 .443 -14.122

-83.287 -63.188

-27.702 -19.719

-61.128 -38.693

-47.040 -26.879

-158.112 -157.592

-40.997 -43.319

-39.976 -47.401

-30.282 -4.799

-63.976 -57.865

-4.431 -1 .460

-40.641 -36.151

-44.437 -31 .280

-36.649 -71.185

-40.427 -834

-836.826 -705.387

-806.239 -755.330

-12.433 -12.496

-818.672 -767.826

-1.655.498 -1.473.213
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Noter  til  årsregnskabet

4  Arrangementer

Kursusgebyr

Honorar  og kørsel

Indkvartering  og forplejning

Kursusmateriale

5 Konsulentgruppen

Indtægter

Honorarer,  projekt-  og kursusindtægter

Omkostninger

Faglitteratur

UndervisningsmateriaIe  og kursusdeltagelse

Analyser

Kørsel  og rejser

Diverse  udstyr,  herunder  Bigård

Lønninger  og pensionsbidrag

GEIEr1HOLm

2017

kr.

2C)16

kr.

205.559

- 90.292

-1 83.497

- 7.57"1

-75.801

225.609

-109.262

-190.436

- 7.283

-81.372

990.699

990.699

872.641

872.641

- 3.181

-1.386

- 31.772

-42.396

- 33.880

-112.615

-1.899

- 33.070

-1 5.093

- 51 .913

-20.159

-122.134

-2.034.620

-2.034.620

-1 .960.018

-1 .960.018

-1.156.536 -1 .209.511
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Noter  til årsregnskabet

6 Salgsafdelingen

Indtægter

Omsætning

HonningrekIamefondens  andel  af etiketsalget

Vareforbrug

Varekøb

Ændring  i varelager

Omkostninger

Kontorartikler  og edb

Gebyrer  m.m.

Regnskabsassistance

Hensættelse  tab på debitorer

Løn trykning  m.v.

[3EH:nH0Lm

2017

kr.

2(H  6

kr.

906.793

-162.590

744.203

970.275

-141.370

828.905

-377.242

-16.300

-393.542

-397.695

7a1.494

-326.201

-29.746

-8.974

-90.963

2.481

-127.043

-254.245

-29.757

-14.108

-49.048

-1.867

-128.094

-222.874

96.416 279.830



Noter  til  årsregnskabet

7 Tidsskrift  for  biavl

Indtægter

Abonnementer

Annonceindtægter

Omkostninger

Porto

Trykning

Eksterne  redaktionsudgifter

[3EIEnHOLm

18

2017 2016

kr. kr.

21.683 16.149

330.613 350.471

352.296 366.620

-368.825 -327.328

-333.542 -305.129

-21.218 -:31.685

-723.585 -664.142

-371  .289 -297.522
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Noter  til årsregnskabet

8 Projekter

EU-projekt  - Observations  Bigårde

Tilskud

Udgiffer

Løn

EU-projekt  - Økologisk  varrorabekæmpelse

Tilskud

Udgifter

Løn

Økologisk  biavl  i Danmark

Tilskud

Udgift

Løn

Valor-Valorizing  African  Agriculture

Tilskud

Udgifter

Løn

Produktion  af sortshonning

Tilskud

Udgifier

Løn

G € lEnHOLrn

2017 2016

kr. kr.

o 616.101

o -334.288

o -278.693

3.120

o 548.069

o -365.698

o -181  .689

682

257.000 286.000

-198.614 -195.234

-75.831 -91 .060

-17.445 -294

186.019 213.894

-68.770 -26.636

-117.249 -187.258

o o

250.000 285.000

-293.332 -287.532

-14.000 -31 .OOO

-57.332 -33.532



Noter  til årsregnskabet

8 Projekter  (Tortsat)

Bedre  fødegrundlag

Tilskud

Udgifter

Løn

Udvikling  og kvalitet  i biprodukter

Tilskud

Udgifter

Løn

EU-projekt  - Bisygdomsapp  og bisygdomsbog

Tilskud

Løn

Udgifter

EU-projekt  - Overvågningsbigårde

Tilskud

Udgifter

Løn

[3 € IEnH0Lm

2017

kr.

2016

kr.

140.000

-81 .827

- 96.104

-37.931

180.000

-1 59.231

-71 .256

-50.487

124.288

-71 .O11

-53.488

-211

630.311

-419.345

-216.025

-5.059
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Noter  til  årsregnskabet

2017

kr.

2016

kr.

8 Projekter  (fortsat)

Slutafregning  af projekt  "Llddannelse  af instruktører  og
erhvervsuddannelse"

Slutafregning  af projekt  "Observationsbigårde  i europæisk  netværk"

202.388

76.122

278.510 o

Omkostninger  i alt

Indtægter  i alt

-1.758.152  -1.872.019

1.906.128  1.804.064

147.976 -67.955

GF:l €:fHOLm
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Noter  til årsregnskabet

9 HonningrekIamefonden

HonningrekIamefondens  andel  af etiketsalget

Tilskud  fra samarbejdspartnere

Indtægter  international  markedsføring

Presseklip

Honningfestival

Tilskud  til landsdelsskuer

Produkt-  og erhvervsansvarsforsikring

Annoncetilskud  lokalforeninger

Bilidt

T-shirts  foldere  plakater,  honning  jordbær

BegynderkursusmateriaIer

Honningbedømmelse  - Herning

Bi eller  hveps

Etiket,  fornyelse

Branchekode  for  honningprodukter

Udgifter  international  markedsføring

10  Finansielle  indtægter

Andre  finansielle  indtaagter

[3EH:nHOLm

2017 2016

kr. kr.

162.590 141  .370

o 4.725

66.546 o

229.136 146.095

-25.674 -14.013

o -406

-13.68a1 -2.503

-24.127 -24.599

-6.006 -10.245

-8.653 -10.955

-51.187 -68.191

o -7.104

o -3.498

-"11.075 o

-4.928 -987

-10.915 o

-109.767 o

-266.013 -142.501

-36.877 3.594

o 46

o 46
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Noter  til årsregnskabet

II  Finansielle  omkostninger

Andre  finansielle  omkostninger

2(H 7 2016

kr. kr.

31.108 12.265

31.108 12.265

GEl € m-lOLm
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Noter  til årsregnskabet

12  Anden  gæld

Skyldig  moms  og afgifter

Skyldig  løn,  A-skatter  og sociale  bidrag  mv.

Skyldige  feriepenge

Andre  skyldige  omkostninger

FeriepengeforpligteIse

13  Eventua)poster  mv.

Foreningen  har  husIejeforpIigteIser  for  i alt  91 tkr.

[3E1EnHC1Lm

2017

kr.

2016

kr.

141.637

89.785

2.273

9.414

296.940

540.049

106.558

88.120

2.896

9.666

289.321

496.561
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Anvendt  regnskabspraksis

Årsregnskabet  for  Danmarks  Biavlerforening  for  2017  er  aflagt
årsregnskabsloven.

overensstemmelse  med

Den anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til sidste  år.

Årsregnskabet  for  2017  er aflagti  kr.

Generelt  om  indregning  og måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herudover  indregnes  værdiregule-
ringer  af Finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes  alle  omkostninger,
herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

Aktiver  indregnes  i balancen,  når  det er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil tilflyde  fore-
ningen,  og aktivets  værdi  kan måles  pålideligt.

Forpligtelser  indregnes  i balancen,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil fragå  for-
eningen,  og forpligtelsens  værdi  kan måles  pålideligt.

Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forplig-
telser  som  beskrevet  For hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Visse  finansielle  aktiver  og forpligtelser  måles  til amortiseret  kostpris,  hvorved  der  indregnes  en kon-
stant  effektiv  rente  over  løbetiden.  Amortiseret  kostpris  opgøres  som  oprindelig  kostpris  med  fradrag  af
eventuelle  afdrag  samt  tillæg/fradrag  af den akkumulerede  amortisering  af forskellen  mellem  kostpris
og nominelt  beløb.

Ved indregning  og måling  tages  hensyn  til forudsigelige  tab og risici,  der  fremkommer,  inden  årsrap-
porten  aflægges,  og som  be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter  ved  salg  af handelsvarer  og færdigvarer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og
risikoovergang  til køber  har  fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret.  Nettoomsætningen  måles  til
dagsværdi  og opgøres  eksklusive  moms  og med  fradrag  af rabatter  i forbindelse  med  salget.

Andre  driftsindtægter  og -omkostninger

Andre  driftsindtægter  og andre  driftsomkostninger  indeholder  regnskabsposter  af sekundær  karakter  i
forhold  til virksomhedens  hovedaktivitet.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til salg,  reklame,  administration,  lokaler  m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  indeholder  gager  og lønninger  samt  lønafhængige  omkostninger.

Af-  og nedskrivninger

Af-  og nedskrivninger  indeholder  årets  af- og nedskrivninger  af materielle  anlægsaktiver.

Finansielle  poster

Finansielle  indtægter  og omkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  med de beløb,  der vedrører
regnskabsåret.  Finansielle  poster  omfatter  renteindtægter  og -omkostninger.

(3E:IEnH0Lm
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Anvendt  regnskabspraksis

Skat  af  årets  resultat

Skat  af årets  resultat,  som består  af årets  aktuelle  skat  og forskydning  i udskudt  skat,  indregnes  i re-
sultatopgørelsen  med  den del, der  kan henføres  til årets  resultat,  og direkte  på egenkapitalen  med  den
del, der  kan henføres  til posteringer  direkte  på egenkapitalen.

Balancen

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  måles  til kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og nedskrivninger.

Kostpris  omfatter  anskaffelsesprisen  og omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen  indtil  det  tidspunkt,
hvor  aktivet  er klar  til at blive  taget  i brug.

AfskrivningsgrundIaget,  der  opgøres  som kostpris  reduceret  med  eventuel  restværdi,  fordeles  lineæf
over  aktivernes  forventede  brugstid,  der  udgør:

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar
Brugstid

5 år o

Fortjeneste  eller  tab ved afhændelse  af materielle  anlægsaktiver  indregnes  i resultatopgørelsen  under
andre  driftsindtægter  eller  andre  driftsomkostninger.

Varelager

Varelager  måles  til kostpris  efter  FIFO-metoden.  I tilfælde,  hvor  nettoreaIisationsværdien  er lavere  end
kostprisen,  nedskrives  til denne  lavere  værdi.

Kostpris  for handelsvarer  samt  råvarer  og hjælpematerialer  omfatter  anskaffelsespris  med tillæg  af
hjemtageIsesomkostninger.

NettoreaIisationsværdien  for  varelager  opgøres  som salgspris  med fradrag  af færdiggøreIsesomkost-
ninger  og omkostninger,  der  afholdes  for  at effektuere  salget,  og fastsættes  under  hensyntagen  til om-
sættelighed,  ukurans  og udvikling  i forventet  salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  der sædvanligvis  svarer  til nominel  værdi.  Der ned-
skrives  til imødegåelse  af forventede  tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger  vedrørende  efter-
følgende  regnskabsår.

GEIEr?H«)Lm
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Anvendt  regnskabspraksis

Skyldig  skat  og udskudt  skat

Aktuelle  skatteforpligtelser  og tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som beregnet  skat  af
årets  skattepligtige  indkomst  reguleret  for  skat  af tidligere  års skattepligtige  indkomster  samt  for  betalte
acontoskatter.

Udskudt  skat  måles  efter  den balanceorienterede  gældsmetode  af midlertidige  forskelle  mellem  regn-
skabsmæssig  og skattemæssig  værdi  af aktiver  og forpligtelser,  opgjort  på grundlag  af den planlagte
anvendelse  af aktivet,  henholdsvis  afvikling  af forpligtelsen.

Udskudte  skatteaktiver,  herunder  skatteværdien  af fremførseIsberettiget  skattemæssigt  underskud,
måles  til den  værdi,  hvortil  aktivet  forventes  at kunne  realiseres,  enten  ved udligning  i skat  af fremtidig
indtjening  eller  ved modregning  i udskudte  skatteforpligtelser.

Udskudt  skat  måles  på grundlag  af de skatteregler  og skattesatser,  der  med  balancedagens  lovgivning
vil være  gældende,  når  den udskudte  skat  forventes  udløst  som aktuel  skat.  I de tilfælde,  hvor  opgørel-
se af skatteværdien  kan foretages  efter  alternative  beskatningsregler,  måles  udskudt  skat  på grundlag
af den planlagte  anvendelse  af aktivet,  henholdsvis  afvikling  af forpligtelsen.

Ændring  i udskudt  skat,  som følge  af ændringer  i skattesatser,  indregnes  i resultatopgørelsen.  For  in-
deværende  år er anvendt  en skattesats  på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  i øvrigt  er målt  til amortiseret  kostpris.

Periodeafgrænsningsposter  (forudbetalte  indtægter)

Periodeafgrænsningsposter,  opført  som forpligtelser,  omfatter  modtagne  betalinger  vedrørende  ind-
tægter  i efterfølgende  regnskabsår.

(3 € IEr1HC1Lm


