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Ledelsespltegning

Besryrelsan har dags dato aflagt irsregnskabet for 2017 for Pindsvinevennerne i Danmark.

Arsregnskabet aflcgges i overensstemmelse med bogfuringsloven og god repskabsskik.

Det er vor opfattelse, at ersregnskabet med opgorelse over foraningens aktiver, passiver,

finansielle stilling samt resultatet er rigtigt, dvs. uden vesentlige fejl eller maugler.

lngen afforeningens aktiver er pantsat og der p6hviler ikke foreningen evcntualforpliglclser.

Der er efter regnskabsAras afslutning ikke indtruffet begivenheder. der vtesentligl vil kunne pAvirke
wrderingen af foreningens finansielle stilling.

Arsrcgnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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GLB REVISION

Den uafhrengige revisors revisionspfltegning

Til medlemmerne i Pindsvinevennerne i Danmark

Konklusion
Vi har revideret i.rsregnskabet for Pindsvinevenneme i Danmark for regnskabsiret l. januar - 31. december 2017, der

omfatter resultatopgorelse og balance. Arets resultat udgor kr. -1.1 53 og egenkapitalen udgor kr. 588.840.

Det er vores opfattelse, at irsregnskabet for foreningen for regnskabs6ret l. januar - 31. december 2017 i alle vesentlige

henseende er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens ved&egter og god regnskabsskik for foreninger.

Grundlag for konklusion

Vi har udfsrt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er

greldende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er n&rnere beskrevet i revisionspitegningens afsnit

"Revisors ansvar for revisionen af irsregnskabet". Vi er uaflrengige af foreningen i overensstemmelse med internationale

etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er geldende i Danmark, ligesom vi har

opfyldt vores swige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opniede

revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsen og kasserers ansvar for irsregnskabet
Bestyrelsen og kasserer har ansvaret for udarbejdelsen afet Arsregnskab, i overensstemmelse med foreningens vedtaegter

og god regnskabsskik for foreninger. Bestyrelsen og kasserer har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

bestyrelsen og kasserer anser for nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af irsregnskabet er bestyrelsen og kasserer ansvarlig for at wrdere foreningens evne til at fortsette

driften, at oplyse om forhold vedrsrende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde irsregnskabet p6 grundlag

af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen og kasserer enten har til hensigt at likvidere foreningen,

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af ersregnskabet

Vores m&l er at opni hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet som helhed er uden vrsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspitegrung med en konklusion. Haj grad af sikkerhed er

et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfsres i overensstemmelse med intemationale

standarder om revision og de yderligere krav, der er geeldende i Danmark, altid vil afdrekke vesentlig fejlinformation, nir
s6dan findes. Fejlinformationer kan opsti som falge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pi de skonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne traeffer pi grundlag af irsregnskabet.

Som led i en revision, der udfsres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

Identificerer og l,urderer vi risikoen for vresentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pi disse risici samt opnir
revisionsbevis, der er tilstrrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at

opdage vasentlig fejlinformation forirsaget af besvigelser er hojere end ved vresentlig fejlinformation forirsaget

af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsidesrttelse af intern kontrol.
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a Opnar vi forstielse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt afbestyrelsen og kasserer, er passende, samt om

de regnskabsmressige skon og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen og kasserer har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om bestyrelsens og kassererens udarbejdelse af arsregnskabet pi grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat drift er passende, samt om der pi grundlag af det opniede revisionsbevis er vresentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at

fortsrtte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vresentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspitegning gore

opmerksom pi oplysninger herom i irsregnskabet eller, hvis sSdanne oplysninger ikke er tilstrakkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pi det revisionsbevis, der er opniet frem til datoen

for vores revisionspttegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at foreningen ikke

langere kan fortsatte driften.

Vi kommunikerer med den sverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmassige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmressige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som

vi identificerer under revisionen.

Koge, den 10. marts 2018
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AnsReerusreBzoLT
(24. regnskabsir)

Resultatopg6relse l.januar - 3l.december 2017

lndtagter:
lndbetalte kontingenter
Modtagne gaver og bidrag
Tilskud, Dyrevelferdspu ljen

Salg af stottevarer
Tilskud, landsdekkende almennyttige organisationer
Arv
Momskompensation
lndtegter ialt

Udgifter:
Udgifter til dyrevernsarbejde
udgifter til dyrlage og medicin
Udgifter til informationsarbejde
Udgivelse af foreningsblad
Administrationsudgifter
Udgifter fOr finansieringsudgifter/indtagter/momsref usion
Finansiering, herunder gevinst/tab pi verdipapirer
Momsrefusion
Udgifter ialt

Arets resultat

Balance pr. 3l.december 20L7

Aktiver

Likvide midler
Verdipapirer
Tilgodehavender
Varelager

Aktiver i alt

Passiver

Skyldige omkostninger
Kreditorer

Egenkopitol:
Saldo l.januar
Arets resultat
Egenkapital pr. 3l.december

20L7 20L6

235.550

292.729
35.000

32.1-12

58.428
60.000

42.757

241.500
3s3.638

0

20.651

s8.8s8
1.000

0

755.976 675.647

363.088

204.085

60.836

60.399

64.602

353.973

188.82s

39.804
52.877
57.266

753.010

4.1-19

0

686.739

3.208
-48.513

757.729 647.434

-1.153 34.2L3

20L7

437.837

187.537

3.492
74.465

643.331

39.775
74.776

54.491

s89.993
-1.153

588.840

Passiver i alt 643.331


