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Ledelsespåtegning

Ledelsenhardagsdatobehandletogvedtagetårsrapportenforperioden1/52019-30/42020
for Kattehjemmet Tullebo's Venner.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabetgivereftervoropfattelseetretvisendebilledeafforeningensaktiverogpassiver
og den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklæreratindsamlingen erforetagetioverensstemmelsemed reglernei
indsamlingslovenog-bekendtgørelsen,jf.bekendtgørelsenr.820af27.juni2014om
indsamling mv. § 8, stk. 3. 

Årsrapporten indstilles til ledelsens godkendelse.

Vordingborg, den 10. august 2020.

Daglig leder:

______________________
Heidi Tengstedt Hansen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til ledelsen for Kattehjemmet Tullebo's Venner.

Konklusion
ViharrevideretårsregnskabetforKattehjemmetTullebo'sVennerforregnskabsåret1/52019-
30/42020deromfatterresultatopgørelse,balanceognoter,herunderanvendtregnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Detervoresopfattelse,atårsregnskabetgiveretretvisendebilledeafforeningensaktiver,passiver
ogfinansiellestillingpr.30/42020samtafresultatetafforeningensaktiviteterforregnskabsåret
1/5 2019 - 30/4 2020 i 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 (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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsenharansvaretforudarbejdelsenafetårsregnskab,dergiveretretvisendebilledei
overensstemmelsemedårsregnskabsloven.Ledelsenharendvidereansvaretfordeninternekontrol,
somledelsenansernødvendigforatudarbejdeetårsregnskabudenvæsentligfejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 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 ledelsen 
enten har til hensigt at lukke foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

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. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors påtegning på 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, 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 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 regn-
skabsprincippet 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.

         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 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.

Vordingborg, den 10. august 2020.
Øernes Revision
Registreret revisionsaktieselskab
37 12 19 24

Jesper Naur Larsen
Registreret revisor
Medlem af FSR - danske revisorer

5



Beretning om årets indsamlinger

Regnskabsårets aktivitet
ForeningenKattehjemmetTullebo'sVennerhariregnskabsperiodenindsamletkr.104.172til
vores arbejde med dyrlægehjælp og medicin til indleverede katte. 
IndsamlingenerindkommetdelsviaindbetalingerfraMobilePay,delsviakontante
indbetalinger samt via overførsler foreningens bankkonto.

Væsentlige begivenheder
Væsentligbegivenhediåret2019/20eratfolkharhaftekstraordinærtstorlysttilatdoneretil
detgodeformål,hvilketblandtandetharvistsigveduopfordredegaverfrafølgerepå
Facebook.

Anvendelse af det indsamlede
I henhold til lovgivningen, skal ledelsen redegøre for overskuddets anvendelse. Hertil kan vi 
oplyse at alle de indsamlede penge er brugt til foreningens formål, og der er derfor ikke er 
noget overskud tilbage.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag: 
Årsrapporten for Kattehjemmet Tullebo's Venner, dansk afdeling er udarbejdet i overensstemmelse 
med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen:

Indtægtskriterium:
Indtægter indtægtsføres i takt med indbetalinger.

Omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:
Småanskaffelser under kr. 14.100, samt aktiver med en levetid på under 3 år fradrages straks i 
resultatopgørelsen.

Finansielle gældsforpligtelser:
Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi.
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Note 2019/20 2018/19

Indtægter:
Indgået gaver 104.172 75.536

INDTÆGTER 104.172 75.536

Omkostninger:
Udgifter til dyrlæge, foder mv. 104.172 75.536

Omkostninger i alt 104.172 75.536

ÅRETS RESULTAT 0 0

Årets resultat overføres til næste år.

Resultatopgørelse for året 1/5 2019 - 30/4 2020
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Note 2019/20 2018/19

Aktiver:
Omsætningsaktiver:
Likvide beholdninger 14.460 14.301

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 14.460 14.301

AKTIVER I ALT 14.460 14.301

Passiver:
Egenkapital:
Saldo primo 952 952
Årets resultat 0 0
EGENKAPITAL I ALT 952 952

Gældsforpligtelser:
Kortfristede gældsforpligtelser:
Skyldige omkostninger 13.508 13.349
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.508 13.349

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 13.508 13.349

PASSIVER I ALT 14.460 14.301

Balance pr. 30/4 2020
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