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Bestyrelsens oplysninger

Side 3

Bestyrelsen's erklæring

Bestyrelsen har i dag gennemset og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar
2020 til 31. december 2020.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsloven §3 og
indsamlingsnævnets BEK nr. 160 af 26/02/2020 § 8 og 9.

Vi erklærer hermed, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i
indsamlingsloven og i bekendtgørelse om indsamling m.v. nr 160 af 26/02/2020 §8 stk. 1, nr.
3.

Højby, den 1. juni 2022

Bestyrelsen:

Kasper Martlev Sørensen

Thomas Kylmann

Christina Jensen
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af, hvad de
indsamlet midler er brugt på i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020,
og er i overensstemmelse med den anmeldte indsamling godkendt af Indsamlingsnævnet
sags.nr 20-700-02114.

Side 4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Karla Kattehjem og Indsamlingsnævnet

Det er vores opfattelse, at Indsamlingsregnskabet Karla Kattehjem for perioden 1. januar 2020
til 31. december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de
anførte krav fra Indsamlingsnævnet.
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
indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International
Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Bestyrelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med indsamlingsnævnets bekendtgørelse. Bestyrelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl.
Fremhævelse af forhold vedr. revisionen
Af administrative årsager er ikke alle udgiftsbilag attesteret til foreningen, men
omkostningerne vurderes i øvrigt at falde ind under indsamlingens formål.
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Konklusion
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab (Karla Kattehjem).
Indsamlingsregnskabet dækker perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020, og udviser
indsamlede midler på kr. - 151.569. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af bestyrelsen i
henhold til anførte krav fra indsamlingsloven §3 og indsamlingsnævnets BEK nr. 160 af
26/02/2020 § 8 og 9.

Side 5

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 indsamlingsregnskabet,
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 højre end ved væsentlig fejlinformation forindsamlingsaget 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 bestyrelsens 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.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet
samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet 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 indsamlingsregnskabet.

Side 6

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har kommunikeret med bestyrelsen 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.
Udtalelse om bestyrelsens beretning
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsens beretning.

I tilknytning til vores revision af indsamlingsregnskabet er det vores ansvar at læse
bestyrelsens beretning og i den forbindelse overveje, om bestyrelsens beretning er væsentligt
inkonsistent med indsamlingsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsens beretning indeholder krævede
oplysninger i henhold til indsamlingsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsens beretning er i
overensstemmelse med indsamlingsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
indsamlingsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsens
beretning.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Overtrædelse af indsamlingsloven
Foreningen har i strid med Indsamlingsloven ikke indsendt indsamlingsregnskabet til tiden
hvorved bestyrelsen kan ifalde ansvar.

Køge, den 1. juni 2022
SR Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 19 53 68 90

Per Riis
Master i Skat
Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer
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Vores konklusion om indsamlingsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens beretning, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsens beretning.

Side 7

Bestyrelsens beretning

Beskrivelse af indsamlingsperioden
Foreningen har i perioden 01-01-2020 – 31-12-2020 indsamlet 945.353 kr. til at redde og
hjælpe udsatte katte, og alt forbundet hermed som f.eks. dyrlægeregninger, foder, kradsetræer
og drift af kattehjemmet, se nærmere specificeret i regnskabet.

Den største udgiftspost som vores donationer går til dyrlægeregninger, derefter kommer driften
af kattehjemmet.
Når alle foreningens udgifter der er relateret til indsamlingsformålet, er trukket fra, viser
regnskabet et stort underskud, dette skyldes at der i indsamlingsregnskabet ikke fremgår de
indtægter der har været udover donationer, dette efter gældende lovgivning, regnskabet er
udarbejdet i tæt dialog med Revisor og Indsamlingsnævnet.
Udover de fantastiske 945.353 kr. har foreningen haft andre indtægter primært i form af
adoptionsgebyrer, medlemskontingenter og tilskud fra Dyrevelfærdspuljen på mere end
400.000 kr. og med disse ekstra indtægter, viser regnskabet på et samlet plan, overskud.
Overskuddet bruges på at redde endnu flere katte i 2021.
Bestyrelsen takker medlemmer og alle der har støttet foreningens arbejde, både økonomisk,
med foder, kradsetræer, legetøj, kørsel, deling af opslag på sociale medier, og på alle tænkeligt
mulige måder, uden jer var det ikke muligt at hjælpe så mange katte.
Bestyrelsen takker også alle de mange plejefamilier, der har stået klar til at tage katte i pleje
indtil katten er klar til adoption.
Bestyrelsen takker også alle de gode dyrlæger der har stået klar til at tage imod vores katte, og
vist stor forståelse for de udsatte kattes adfærd ud fra de rammer den enkelte kat kommer fra.
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Med indsamlede donationer på 945.353 kr. har alle fantastiske medlemmer og støttere mere
end fordoblet de midler foreningen har haft til at redde de udsatte katte med. Det er virkelig
flot, og viser at der er et stort behov for hjælp til kattene i Danmark, og en kæmpestor
opbakning til vores arbejde.

Side 8

Anvendt regnskabspraksis

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsloven §3 og
indsamlingsnævnets BEK nr. 160 af 26/02/2020 § 8 og 9.
Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet omfatter de modtagne beløb, som er indsat på bankkonto og vedrører
den godkendte indsamling.
Udgifterne indregnes med de beløb og den art der fremgår af bilagene, og som vedrører den til
formålet anmeldte indsamling.

Omkostninger/de indsamlede midlers anvendelse
Omkostninger omfatter primært udgifter til foder og tilbehør til katte samt udgifter til dyrlæge
og medicin. Yderligere specifikation af andre omkostninger fremgår af indsamlingsregnskabet.
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Indtægter/indsamlede midler
Indtægter omfatter udelukkende donationer.

Side 9

Indsamlingsregnskab for perioden 1. januar til 31. december

Donationer

945.353

Indtægter/indsamlede midler i alt

945.353

Foder, rengøring, aktivering, kradsetræ, skåle,
transportkasser m.m.
Dyrlæge og medicin/apotek
Affald
Annoncer og reklame
Husleje, el, vand og varme

-266.659
-336.343
-22.308
-52.837
-82.087

Administrationsomkostninger:
Løn
Telefon, internet, hjemmeside
Gebyrer, betalingsløsninger m.v.
Indsamlingsnævnet
Revision og regnskabsassistance
Forsikringer
Renter

-298.162
-3.442
-10.322
0
-21.175
-3.054
-533

Udgifter/de indsamlede midlers anvendelse i alt
Periodens resultat

-1.096.922
-151.569

Periodens underskud er dækket af foreningens øvrige indtægter.
Alle udgifter opfylder indsamlingens formål.
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