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Dyrenens Frie Farm

Til Indsamlingsnævnet

Vi har dags dato aflagt indsamlingsregnskab for perioden 15.08.20 – 14.08.21 for Indsamling til
fordel for Dyrenes Frie Farm.
Indsamlingen er afholdt i henhold til Indsamlingsnævnets tilladelse: J.nr. 20-700-02689.

Overskuddet fra indsamlingen er anvendt til indsamlingsformålet – drift og administration af
Dyrenes Frie Farm.

Hesselager, den 31. januar 2022
Bestyrelsen

Camilla Kærslund
Formand

Kirsten van Deurs

Lisa Graversen
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Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen jf. bekendtgørelsens § 8 stk. 3.

Dyrenes Frie Farm

Den uafhængige revisors erklæring

Til Indsamlingsnævnet

Konklusion
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for Dyrenes Frie Farm indsamling for
perioden 15.08.20 -14.08.21. Indsamlingen er udarbejdet efter Indsamlingsbekendtgørelsen.

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 erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i indsamlingstilladelsen
Journalnr.:20-700-02689. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dyrenes Frie Farm og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne
i Indsamlingsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det
vil sige udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i indsamlingstilladelsen Journalnr.:20-700-02689

Dyrenes Frie Farm

Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet

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 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 selskabets 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.
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.
Vejle, den 31. januar 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Boye Graversen
Statsaut. revisor
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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 erklæring 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.

Indsamling t il fordel for Dyrenes Frie Farm
for perioden 15.08.20 - 14.08.21
Indt ægt er:

Salg M erchandise
Indgået i alt

163.824
1.032
164.856

Gebyr indsamling

-1.100

Gebyr M P-donat ion

-1.521

Omkost ninger Bank indsamlingskont o

-400

Rent er Bank indsamlingskont o

-636

Overskud overf ørt t il drift og administ rat ion af Dyrenes Frie Farm

161.199

Specificeret således:

Foder

75.111

Dyrl æge, medicin m.v.

37.037

Reparat ion og vedligehold

24.199

Arrangement sudgift er

1.560

Int ernet / hjemmeside

3.935

M ilj øt ilsyn, Doso m.v.

43.770

Forsikring

5.860

Revisorhonorar

6.250

Dækket af kont ingent er, beholdning m.v.

-36.523
161.199
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Indgået donat ioner

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Boye Graversen

Camilla Kærslund

Revisor
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Bestyrelse
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