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Ledelsespategning

Bestyreisen har i dag behandiet og godkendt arsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for ANIMA

Foreningen for alle dyrs rettigheder.

Arsrapporten aflasgges i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielie

stilling pr. 31. december 2017 samt af resuitatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 2017 - 31.

december 2017.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

K0benhavn, 24. maj 2018

Bestyreisen:

M>eb W#w l^1" fyM. (Vi^
Niels Kristian Kragh

Formand

ah Haarby Hansen
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Tilmedlemmerne I ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

Konklusion

Vihar revideret arsregnskabet for ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder for regnskabsaret 1. januar 2017 -

31.december2017, der omfatter resultatopg0relse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet

udarbejdes efter arsregnskabsloven.

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

stilling pr. 31. december 2017 samt af resuitatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 2017 - 31.

december 2017 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vihar udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er gaeldende i Danmark. Vores ansvar ifcJlge disse standarder og krav er naermere beskrevet i revisionspateg-

ningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Vier uafhaengige af foreningen i overensstem

melse med internationale etiske regler for revisorer (lESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gaeldende

i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores

opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n0d-

vendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejiinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller

fejl.

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsaette driften;

at oplyse om forhold vedr0rende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsregnskabet pa grund

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen,

indstilie driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at g0re dette.

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet

Vores mil er at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vaesentlig fejiinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklusion. H0j grad af

sikkerhed er et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf0res i overensstem

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, altid vil

afdaekke vaesentlig fejiinformation, nar sadan findes. Fejiinformation kan opsta som f0lge af besvigelser eller fejl

og kan betragtes som vaesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-

delse pa de 0konomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traeffer pi grundlag af arsregnskabet.

Som led i en revision, der udf0res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli

gere krav, der er gaeldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under

revisionen. Herudover:

^ Dansk <:'.OGGi
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Den uafhaengige revisors revisionspategning

• Identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejiinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udformer og udf0rer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt opnar revisi-

onsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage

vaesentlig fejiinformation forarsaget af besvigelser er h0jere end ved vaesentlig fejiinformation forarsaget af

fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsidesaettelse af intern kontrol.

• Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin

ger, der er passende efter omstaendighederne, 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 regnskabs-

maessige sk0n og tilknyttede opiysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift

er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vaesentlig usikkerhed forbundet med

begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsaette driften. Hvis vi

konkluderer, at der er en vaesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspategning g0re opmaerksom pa opiys

ninger herom i Arsregnskabet eller, hvis sadanne opiysninger ikke er tilstraekkelige, modificere vores konklu

sion. Vores konklusioner er baseret pa det revisionsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revisionspa

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medf0re, at foreningen ikke laengere kan fortsaette

driften.

• Tager vi stilling til den samlede praesentation, struktur og indhold af arsregnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om Arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa en sadan made,

at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den 0verste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmaessige placering

af revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangier i intern

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om Iedelsesberetningen

Ledelsen er ansvariig for Iedelsesberetningen. Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke Iedelsesberet

ningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om Iedelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at laese Iedelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om Iedelsesberetningen er vaesentligt inkonsistent med arsregnskabet eller vores viden opnaet

ved revisionen eller pa anden made synes at indeholde vaesentlig fejiinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om Iedelsesberetningen indeholder kraevede opiysninger i henhold til

arsregnskabsloven.

^ Dansk -'.OGGi
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Baseret pa det udftfrte arbejde er det vores opfattelse, at Iedelsesberetningen er i overensstemmelse med ars

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens krav.Vi har ikke fundet vaesentligfeji

information i Iedelsesberetningen.

Roskiide, 24. maj 2018

Dansk Revision Roskiide

Godkendt revisionsaktieseiskab, CVR-nr. 14678093

Ewe Bfltt BOTSWBfWS

Partner, Registreret revisor

mne3224
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ANIMAForeningen for alle dyrs rettigheder

Ledeisesberetning

Virksomhedens vaesentligste aktiviteter

Virksomhedens vaesentligste aktiviteter har i lighed med tidligere ar vaeret

gennem distribution af skriftligt materiale, foredrag, fredelige aktioner m.m.

at fremme en generel etisk anskuelse med fokus pa dyreetik, samt skabe debat omkring dette,

at informere om dyrs forhold i Danmark, med saerligt henblik pa at 0ge folks bevidsthed omkring forhol-

dene i det industrialiserede landbrug,

at virke for at dyrs basaie rettigheder anerkendes isamfundet baseret pa den grundlaeggende antagelse,

at alle dyr har ret til deres krop og liv.

Udviklingen i aktiviteter og 0konomiske forhold

Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke vaeret enkeltstiende begivenheder i regn

skabsaret, som er af sa vaesentlig karakter, at det kraever omtale i Iedelsesberetningen.

Aretsudvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Haendelser efter regnskabsarets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsarets afslutning, som vil pavirke vurderingen af foreningens

forhold vaesentligt.

J Dansk ?>GCi;
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

2017 2016

Note Resultatopg0relse DKk i.ooodkk

Perioden 1. januar - 31. december

Kontingenter, gaver, legater m.v.

Aktivitetsudgifter

Andre eksterne omkostninger

Bruttofortjeneste

Personaleomkostninger

Resultat f0r finansielie poster

Finansielie omkostninger

Arets resultat

9.073.625 6.051

-4.101.054 -2.820

-574.441 -469

4.398.130 2.762

-2.623.092 -2.043

1.775.039 718

-223 -2

1.774.816 716

Forslag til resultatdisponering:

Overf0rt resultat 1.774.816 716

Resultatdisponering i ait 1.774.816 716

^ Dansk : ">GG!
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

2017 2016

Note Balance dkk i.ooodkk

Aktiver pr. 31. december

Deposita 106.324 103

Finansielie aniaegsaktiver 106.324 103

Aniaegsaktiver i alt 106.324 103

Andre tilgodehavender 31.673 31

Tilgodehavender 31.673 31

Likvide beholdninger 8.494.254 2.407

Omsaetningsaktiver i alt 8.525.927 2.438

Aktiver i ait 8.632.251 2.541

^ Dansk DGG;
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

2017 2016

Note Balance dkk i.ooodkk

Passiver pr. 31. december

Virksomhedskapital

Overf0rt resultat

Egenkapital i alt

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser

Leverand0rer af varer og tjenesteydelser

Anden gaeld

Kortfristede gaeldsforpligtelser

Gaeids- og hensatte forpligtelser i alt

Passiver i alt

2 Eventualforpligtelser

3 Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser

4 Indsamlinger

101.292

3.653.958

3.755.250

101

1.879

1.980

4.267.437

4.267.437

0

0

309.307

300.257

609.564

309

252

561

4.877.001 561

8.632.251 2.541

^ Dansk _ ">GGi
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

2017 2016

Note Egenkapitalopgorelse dkk i.ooodkk

Egenkapitalopg0relse 1. januar - 31. december

Virksomhedskapital, primo 101.292 101

Virksomhedskapital

Overf0rt resultat, primo

Arets overf0rte resultat

Overf0rt resultat

Egenkapital I alt

101.292 101

1.879.142

1.774.816

3.653.958

1.163

716

1.879

3.755.250 1.980

^Dansk 0>GGS
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

2017 2016

Noter dkk 1.000 dkk

1 Personaleomkostninger

L0n og gager 2.540.827 1.977
Andre omkostninger til social sikring 82.265 66

Personaleomkostninger i alt 2.623.092 2.043

Gennemsnitlig antal beskaeftigede 9 7

2 Eventualforpligtelser

Ingen.

3 Pantsaetnlnger og sikkerhedsstiilelser

Ingen.

^ Dansk OGGJ
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

2017 2016

Noter dkk 1.000 dkk

4 Note vedr0rende indsamling af midler

Indsamlingsregnskab vedr0rende indsamling af midler til Anima

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven og be-
kendtg0relse n 820 af 27. juni 2014

Indsamlingsformal
Indsamlingen er foretaget med henblik pa at opfylde foreningens formal om
at skabe bedre dyrevelfaerd og respekt for dyrs rettigheder gennem kampag-
ner og oplysning.

Beskrivelse af indsamlingsaktlviteten
Indsamlingen har vaeret l0bende og er sket via forskellige medier, herunder
foreningens hjemmesider, internetannoncer, printannoncer ogSMS. Aktivite-
terne har pa denne vis vaeret landsdaekkende. Foreningen har ikke ans0gt om
husstandsindsamling i 2017

Omkostningerne i regnskabet

Resuitatet af den gennemf0rte indsamling er som f0lger:

Indsamlede midler: 618.896

Omkostninger til annoncering: -74.804
Omkostninger til administrative formal: -6.200
Resultat: 537.892

Overskudsgrad: 87%

Det indsamlede overskud udg0r saledes: 537.892

Dette overf0res til aktiviteter til at forbedre dyrevelfaerd og dyrs rettigheder,
samt 0konomisk st0tte gennemf0rt i samarbejde med partnere for at fremme
detsammeformil.

^ Dansk *Z> GGi
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ANIMA Foreningen for alle dyrs rettigheder

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Arsrapporten eraflagt ioverensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har foreningen valgt at f0lgevisse bestemmelser fra overliggenderegnskabsklasser.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis somsidste Sr.

Generelt om indregning og maling

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordelevil tilflyde foreningen, og
aktivets vaerdi kan males palideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske ressourcer vil fraga forenin
gen, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt.

Ved f0rste indregning malesaktiverog forpligtelser til kostpris. Efterf0lgende malesaktiverog forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielieaktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris,hvorved der indregnes en konstant effektiv

rente over l0betiden. Amortiseret kostpris opg0res som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag

samt tillaeg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt bel0b.

Ved indregning og maling tages hensyntilforudsigelige tab og risici, der fremkommer inden arsrapporten aflaeg-
ges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterede pa balancedagen.

Indtaegter indregnes i resultatopg0relsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vaerdireguleringer af

finansielie aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om

kostninger, der er afholdt for at opni arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for

pligtelser samt tilbagef0rsler som f0lge af sendrede regnskabsmaessige sk0n af bel0b, der tidligere har vaeret

indregnet i resultatopg0relsen.

Resultatopg0relsen

Indtaegtskriterier

Kontingentindtaegterindregnes i resultatopg0relsen i takt med, at de indgar pa forenings girokonto. Vedindmel-

delse indbetaleset Srskontingent, som daekker medlemskab i12mdr.fra indmeldelsesdato. Der er ikke foretaget
periodisering af forudbetalinger kontingentindtaegter.

^ Dansk ?>GGi
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Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Omkostninger vedr0rende regnskabsperioden indgar i resultatopg0relsen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter l0n, gage og beregnet feriepengeforpligtelse samt sociale omkostninger, pen

sioner mv. til foreningens personate.

Finansielie indtaegter og omkostninger

Finansielie poster omfatter renteindtaegter og-omkostninger.

Skatter, herunder udskudt skat

Foreningen er ikke skattepligtig.

Balancen

Finansielie aniaegsaktiver

Deposita males til kostpris.

Likvide beholdninger

Omfatter indestaende i pengeinstitutter.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter ikke anvendte midler vedr0rende formalsbestemte legater.

Hensatte forpligtelser males til nettorealisationsvaerdi.

Gaeldsforpligtelser

Gaeld males til amortiseret kostpris svarende til nominel vaerdi.

^ Dansk *^p GGi
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