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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen  har dags  dato  aflagt  årsregnskabet  for 2018  for  Foreningen  Dansk  Dyreværn,  Århus.

Årsregnskabet  er aflagt  i overensstemmelse  med  den regnskabspraksis,  der  er beskrevet  på side  5.

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

retvisende  billede  af foreningens  aktiver  og passiver,  finansielle  stilling  samt  resultatet.

Årsregnskabet  indstilles  til generaIforsamlingens  godkendelse.

Aarhus,  den 14. maj 2019

Frank  Juhler

Helle  Billum
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  af Foreningen  Dansk  Dyreværn,  Århus.

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Foreningen  Dansk  Dyreværn,  Århus  for regnskabsåret  1. januar  -

31. december  20a18, der omfatter  anvendt  regnskabspraksis,  resultatopgørelse,  balance  og noter.

Årsregnskabet  udarbejdes  efter  den på side  5 beskrevne  regnskabspraksis.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,  passiver  og

finansielle  stilling  pr. 31. december  2018  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for  regnskabsåret

L januar  - 31. december  20a18, i overensstemmelse  med den på side  5 beskrevne  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  (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  vedrørende  revisionen

Foreningen  har foretaget  fordeling  af resultatopgørelsens  poster  mellem  aktiviteter.  Denne  fordeling

har  ikke  været  underlagt  revision,  hvorfor  vi ikke  udtrykker  nogen  sikkerhed  herom.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der giver  et retvisende  billede  i over-

ensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den interne  kontrol,  som

ledelsen  anser  for nødvendig  for  at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig  fejinformation,  uanset

om denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  foreningens  evne til at

fortsætte  driffen,  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  driffen  eller  ikke  har  andet  realistisk  alternativ  end  at gøre

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål er at opnå  høj grad af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som helhed  er uden væsentlig

fejinformation,  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.

Fejinformationer  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  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:

a Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om denne

skyldes  besvigelser  eller  fej,  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

fejinformation  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.

- 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 foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

a 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.

Aarhus,  den  14. maj  2019

Beierholm
Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32 89  54  68

Daniel  Ulrich

statsautoriseret  revisor
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Anvendt  regnskabspraksis

Årsregnskabet  for Foreningen  Dansk  Dyreværn,  Århus  for 2018  er aflagt  i overensstemmelse  med den

regnskabspraksis,  der  er beskrevet  nedenstående.

Den anvendte  regnskabspraksis  er ændret  i forhold  til sidste  år vedrørende  måling  af grunde  og

bygninger.

Grunde  og bygninger  måles  til dagsværdi.  Tidligere  blev der  målt  til anskaffelsessum  med fradrag  af

akkumulerede  afskrivninger.

Ændringen  er indregnet  direkte  på egenkapitalen,  hvor  det  har påvirket  med t.DKK  -16.341.  Der er ikke

foretaget  ændringer  i sammenligningstal.

Generelt  om  indregning  og måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at  de  indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes  alle

omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

Ved første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser  til kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og

forpligtelser  som  beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Balancen

Anlægsaktiver

Grunde  og bygninger  måles  til dagsværdi  på basis  af vurdering  fra uafhængig  vurderingsmand  hvert

andet  år.

Inventar  måles  til anskaffelsessum  med fradrag  af akkumulerede  afskrivninger.

Der  foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende  vurdering  af aktivernes  forventede  brugstider:

Inventar  og driftsmateriel 5-IO  år

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles  til kostpris  efter  FIFO-metoden.  I tilfælde,  hvor nettoreaIisationsværdien  er

lavere  end kostprisen,  nedskrives  til denne  lavere  værdi.

Tilgodehavender  og forudbetalinger

Tilgodehavender  og forudbetalinger  måles  til nominel  værdi.  Værdien  reduceres  med nedskrivning  til

imødegåelse  af forventede  tab.

Værdipapirer

Værdipapirer  måles  til dagsværdi  (børskurs)  på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  måles  til nominel  værdi.

€ E EnHOLm
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Resultatopgørelse  1.  januar  - 31. december  2018

Dansk  Dyreværn  (foreningen)

Note

Indtægter:

Indtægter  ekskl.  arv  og legater

Arv  og legater

1

Indtægter  i alt

Udgifter:

Udgiffer  til administration  m.v.

Gager

2

Resultat  før  finansielle  poster

Finansielle  poster

Finansielle  indtægter  og omkostninger  mv. 3

Finansielle  poster  i alt

Foreningens  årsresultat,  der  overføres  til  egenkapital

[3[IEnHC1Lrn
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2018

kr.

20"17

kr.

I .802.063

1.347.778

2.122.361

6.898.485

3.149.841 9.020.846

-1 .359.629

-1 .814.048

-23.837

-1 .290.003

-1 .602.509

6.128.334

-349.953 627.390

-349.953 627.390

-373.790 6.755.724
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Resultatopgørelse  1.  januar  - 31. december  2018

Dansk  Dyreværns  Dyreinternat,  Tingskoven

Indtægter:

Indtægter  internatet

Indtægter  i alt

Udgifter:

Udgifter  internatet

Gager

Dyreinternatets  driftsresultat  herefter

Ejendommens  drift

Afskrivning  på ejendom

Dyreinternatets  årsresultat,  der  overføres  til  egenkapital

Note

4

5

6

2018

kr.

I .682.800

1.682.800

-2.215.645

-3.884.389

-4.417.235

-308.095

o

-4.725.330

2017

kr.

1.646.059

1.646.059

-1 .77  4.072

-3.059.482

-3.187.495

-884.317

-514.103

-4.585.915

GEl € nHOLm
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Resultatopgørelse  1.  januar  - 31.  december  2018

Dansk  Dyreværns  Hjælpetjeneste  / Vildkatte

Note 2018

kr.

2017

kr.

Indtægter:

Indtægter  hjæIpetjeneste/viIdkatte

Indtægter  i alt

Udgifter:

Udgifter  hjælpetjeneste  / vildkatte

Gager

92.803

92.803

235.085

235.085

Udgifter  i alt

HjælpetjenesteNildkatte  årsresultat,  der  overføres  til  egenkapital

-142.657

-484.582

-627.239

-534.435

-192.125

-581.182

-773.307

-538.222

€ El € r?HOLm
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Balance  pr.  31.  december  2018

AKTIVER

Grunde  og bygninger

Driftsmidler  og inventar

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Diverse  tilgodehavender  og forudbetalinger  m.v.

Tilgodehavende  moms

Varebeholdninger

Likvide  beholdninger

Værdipapirer

Omsætningsaktiver  i alt

AKTIVER  I ALT

Note 2018

kr.

2017

kr.

9.900.000  12.328.227

164.007  213.460

10.064.006

148.646

840.729

131.822

2.643.947

4.150.650

7.915.793

17.979.799

12.541.687

251.210

o

83.526

24.786.002

913.019

26.033.757

38.575.444

PASSIVER

Egenkapital  pr. 1. januar  2018

Regulering  grundet  ændret  regnskabspraksis

Årets  samlede  resultat  ifølge  foranstående  resultatopgørelser:

Dansk  Dyreværn  (foreningen)

Dyreinternatet

HjæIpetjeneste/\/iIdkatte

Egenkapital  pr.  31.  december  2018

Moms  og afgifter

Diverse  skyldige  omkostninger  m.v.

Gældsforpligtelser  i alt

PASSIVER  I ALT

36.499.372  34.867.785

-16.341  .450  0

-373.790

-4.725.330

-534.435

14.524.367

o

3.455.431

3.455.431

17.979.799

6.755.724

-4.585.915

- 538.222

36.499.372

88.174

1.987.898

2.076.072

38.575.444

EventuaIforpIigteIser  og sikkerhedsstiIIeIser 10
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Noter

Note  I  Indtægter  ekskl.  arv  og legater

Medlemskontingenter

Overskud  ved  Åbent  Hus

Sponsorindtægter

Tilskud  fra Dyrevelfærdspuljen

Indtægte'r  Dyregravpladsen

Diverse  bidrag

Indtægter  ekskl.  arv  og legater  i alt

Note  2 Udgifter  til  administration  m.v.

Kontorartikler

Telefon,  internet

EDB-udgiffer

Annoncer  og reklame

Medlemsblad  og udsendelse

Mindre  nyanskaffelser

Leasing  af kopimaskine

Reparation  og vedligeholdelse  af inventar

EI, vand,  varme  og ejendomsskat

Rengøring

Revision  og regnskabsmæssig  assistance

Økonomisk  rådgivning  m.v.

Advokathonorar  m.v.

Konsulenthonorar

Gaver  og blomster

Generalforsamling,  bestyrelsesmøder  og øvrige  møder  m.v.

Forsikringspræmier  og kontingenter

Lønsumsafgiff

ATP,  AER,  sygeforsikring  mv.

PersonaIeomkostninger

Kørselsgodtgørelse  og rejseudgifter  i øvrigt

Bidrag  til velgørende  formål

Gebyrer,  bank,  Bluegarden  mv.

Udgifter  Dyregravpladsen

Tab  på debitorer

Momsrefusion  tidligere  år

Diverse

Udgifter  til  administration  i alt

€ E  EnHOLrn
VI  Kjl

2018

kr.

20a17

kr.

384.679

o

55.550

857.752

27.338

47F3,.745

1.802.063

390.195

12.098

38.650

918.980

19.004

743.434

2.122.361

-22.481

-44.097

-249.775

-48.110

- 337.813

-78.050

-34.300

-23.874

-31 .810

o

- 79.875

- 92.250

-112.000

-118.497

-465

-917

- 88.954

-121.724

- 72.766

- 50.983

-13.539

-21 .500

-30.539

- 5.309

-20.6"19

350.972

-10.356

-1 .359.629

-40.064

- 59.164

-281.150

- 7.083

-289.178

-36.935

-40.837

o

o

-2.147

- 82.531

o

-1ei.757

- 7.562

-1 .723

-2.495

- 39.270

- 95.021

- 88.272

-64.616

-28.387

- IO.OOO

- 80.864

-6.664

o

o

-9.283

-1 .290.003
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Noter

Note  3 Finansielle  indtægter  og  omkostninger  mv.

Renter  af  bankindeståender

Obligationsrenter,  kursreguleringer  og udbytter

Diverse  renter  m.v.

Finansielle  indtægter  og  omkostninger  mv.  i alt

Note  4  Indtægter  internatet

Bidrag  for  udleverede  dyr

Bidrag  for  modtagne  dyr

Indgået  for  dyrepension

Ophold  af herreløse  dyr  og vaccination

Diverse  indtægter

Bruttoavance  ved  salg  af foder,  halsbånd  m.v.

Indtægter  internatet  i alt

Note  5 Udgifter  internatet

Foder,  kattesand  og diverse  forbrug  til dyr

Dyrlægeassistance  og medicin

Det  danske  hunde-  og katteregister

Lønsumsafgift

Kørselsgodtgørelse  og rejseudgiffer

Reparation  og vedligeholdelse

Mindre  nyanskaffelser

EDB-udgiffer

Kontorartikler  og tryksager

Telefon

Gebyrer,  bank,  Bluegarden  mv.

Revision  og regnskabsmæssig  assistance

PersonaIeomkostninger

Kurser

ATP,  AER,  sygeforsikring  mv.

Elektricitet,  vand  og varme

Renovation  og rengøring

Diverse  omkostninger  incl. kassedifferencer

Afskrivning  på inventar

Udgifter  internatet  i alt

€ El € nHOLm
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2018

kr.

2017

kr.

-29.526

- 313.514

-6.913

-349.953

-27.095

654.652

-167

627.390

964.535

10.650

563.379

64.720

28.901

50.615

I .682.800

797.800

138.705

555.818

90.038

4.800

58.898

1.646.059

-183.040

-1 .077.962

-66.445

-250.765

-22.834

-4.452

-36.443

- 53.268

-17.B47

-25.589

o

-27.000

- 75.893

-24.834

-1 08.428

-187.936

o

- 3.458

-49.453

-2.215.645

-63.248

-827.704

-48.863

-201  .423

-16.215

-4.884

-117.871

-12.010

-3.316

-2.188

-4.817

-27.000

-25.315

-49.329

-61.190

-143.343

-118.392

- 9.874

- 37.090

-1 .77  4.072
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Noter

Note  6 Ejendommens  drift

Ejendomsskat

Forsikringspræmier

Reparation  og vedligeholdelse  m.v.

Ejendommens  drift  i alt

Note  7 Indtægter  hjælpetjeneste/viIdkatte

Tilskud  fra  Århus  Kommune

Indgået  ved  indfangning  af katte

Indtægter  hjælpetjeneste  / vildkatte  i alt

Note  8 Udgifter  hjælpetjeneste  / vildkatte

Lønsumsafgiff

ATP,  AER,  sygeforsikring  mv.

Kørselsgodtgørelse

Dyrelægeassistance

Porto  og kontorartikler

Småanskaffelser

Revision  og regnskabsmæssig  assistance

Advokat

PersonaIeomkostninger

Diverse

Driftsudgiffer,  bil

Udgiffer  hjælpetjeneste  / vildkatte  i alt

2018

kr.

2017

kr.

-4.7ei7

-9.473

-293.855

-308.095

-7.155

-12.339

-864.823

-884.317

91.103

1.700

92.803

220.977

14.108

235.085

I O.677

-4.999

-53.043

- 57.112

o

-250

- 5.000

-4.725

-2.410

-450

-25.343

-142.657

- 30.273

- 8.509

- 52.990

-47.307

- 85

-7.077

- 5.000

o

-6.751

-400

- 33.733

-192.125
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Noter

Note  9 Materielle  anlægsaktiver

Anskaffelsessum  primo

Årets  tilgang

Anskaffelsessum  ultimo

Afskrivninger  primo

Årets  afskrivninger

Afskrivninger  ultimo

Værdireguleringer  primo

Årets  værdiregulering

Værdireguleringer  ultimo

I alt

Grunde  og

bygninger

17.012.799

13.913.222

30.926.021

-4.684.571

o

-4.684.571

o

-16.341.450

-16.341.450

9.900.000

Driftsmidler

og inventar

668.975

o

668.975

-455.515

-49.453

-504.968

o

o

o

164.007

Offentlig  ejendomsværdi  pr. oktober  2017  udgør  t.DKK  5.300.

Dagsværdi  er vurderet  af uafhængig  vurderingsmand  pr. marts  2019  til t.DKK  g.goo.

Note  IO EventualforpligteIser  og  sikkerhedsstilIelser

Der  er deponeret  ejerpantebrev  nom.  t.DKK  70 til sikkerhed  for  bank.

VI SKABEFI  BALANlj


