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FORENINGSOPLYSNINGER 

 

Foreningen  Foreningen WSPA Danmark 

 Vesterbrogade 34, 1. 

 1620 København V 

 

 CVR.nr. 26 39 74 48 

 Hjemsted: København 

 Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

 

Direktion Gitte Buchhave 

 

Bestyrelse Michael C. Havemann (formand) 

 Birgitte Heje Larsen (næstformand) 

 Søs Egelind (sekretær) 

 John Trampleasure (kasserer) 

 Mike Baker 

 Peter Mollerup 

 

Revision Chr. Mortensen • Revisionsfirma 
 Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

 Adelgade 15 
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LEDELSESBERETNING 

 

Hovedaktiviteter 

Foreningens har til formål at beskytte dyr, blandt andet ved oplysningskampagner og gennemførelse 

af dyreværnsprojekter over hele verden i samarbejde med WSPA i London og andre WSPA foreninger i 

den øvrige verden.  

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

2011 har udviklet sig tilfredsstillende. 

 

Det forventes, at foreningen via modtagne donationer, indsamlinger og kontingenter kan indsamle 

midler i 2012 på niveau med 2011. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke 

foreningens finansielle stilling 
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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Foreningen WSPA Danmark.  

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

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

billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat. 

 

København, den 11. april 2012 

 

Direktion 

 

 

Gitte Buchhave 

 

Bestyrelse 

 

Michael C. Havemann Birgitte Heje Larsen Søs Egelind 
(formand) (næstformand) (sekretær) 

 

 

John Trampleasure Mike Baker Peter Mollerup 
(kasserer) 

 

 

 

Årsrapportens godkendelse 

Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2012. 

 

Dirigent
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 
 
Til medlemmerne i Foreningen WSPA Danmark  
 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for WSPA Danmark for perioden 1. januar til 31. december 2011, der omfatter, 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabs-
loven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 
som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisio-
nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-
ning. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsent-
lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant for Foreningen WSPA´s udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Foreningens WSPA´s interne kontrol. En revision omfat-
ter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi-
on. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningen WSPA Danmarks aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Foreningen WSPA Danmarks aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

København, den 11. april 2012 

Chr. Mortensen • Revisionsfirma 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
 
 
Bent Nielsen 
statsautoriseret revisor 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsregnskabet for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 

A-virksomheder.  

 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. 

 
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 

 
RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 

Medlemskontingenter vedrører primært dette års kontingenter fra medlemmer. 

Donationer, indsamlinger og bidrag i øvrigt til foreningens arbejde vedrører de i året modtagne bi-

drag. 

Tips/lotto vedrører foreningens andel af tips/lottomidler for 2011. 

 
Finansielle indtægter 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter. 

 
Udgifter 

Projekter, oplysning og kampagner vedrører primært internationalt dyrebeskyttelsesarbejde, politisk 

lobbyisme og oplysningskampagner. 

 
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter vedrører primært direct mails, udgifter til marketingsbureauer, 

telemarketing og online banner-reklamer. 

 
Administrationsudgifter omfatter husleje, kontorudgifter, forsikringer og kontingenter, PBS-gebyrer 

samt lønninger m.v.. 

 
BALANCEN 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 

tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 

 

Note 2011 2010

Donationer, indsamlinger og kontingenter m.v. 39.984.676 35.386.603

Arv 2.725.821 813.259

Fonde 1 1.012.902 807.090

Tilskud fra Tips- og Lottomidler 610.757 561.971

Andet 0 54.965

Kompensation moms 1.316.299 1.440.185

Renteindtægt 44.426 36.733

INDTÆGTER I ALT 45.694.881 39.100.806

Projekter, oplysning og kampagner 31.037.652 25.568.424

Nyhedsblade m.v. 693.992 674.513

Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter 8.960.500 9.799.431

Administrationsudgifter 4.189.185 3.786.122

UDGIFTER I ALT 44.881.329 39.828.490

ÅRETS RESULTAT 813.552 -727.684

Resultatdisponering

Overført tidligere år 761.616 1.489.300

Årets resultat 813.552 -727.684

1.575.168 761.616

Foreslås anvendt således

Overført til nyt år 1.575.168 761.616

1.575.168 761.616
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BALANCE 31. DECEMBER 
 

AKTIVER 

 

Note 2011 2010

Andre tilgodehavender 664.378 0

Depositum, husleje, WSPA Sverige 139.233 139.233

Depositum, husleje 224.497 217.914

Tilgodehavender 1.028.108 357.147

Likvide beholdninger 1.250.214 1.505.245

AKTIVER I ALT 2.278.322 1.862.392
 

 

 

PASSIVER 

 

EGENKAPITAL

Overført resultat 1.575.168 761.616

EGENKAPITAL I ALT 1.575.168 761.616

GÆLD

Kreditorer 213.946 576.108

A-skat m.v. 0 96.416

Skyldige omkostninger, feriepenge m.v. 489.208 428.252

GÆLD I ALT 703.154 1.100.776

PASSIVER I ALT 2.278.322 1.862.392

Kontraktlige forpligtelser 2
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NOTER 
 

2011 2010

1 FONDE

Bladpuljen 145.002 126.237

T. & A. Vinding Kruses Fond 2.000 0

Aage V. Jensen Charity Fondation 132.900 385.853

Toyota Fonden 10.000 10.000

Lund Fonden 20.000 5.000

Fonden af 24/12 2008 300.000 200.000

Fru Ellen Bremerdals Fond 35.000 50.000

Inge og Skjold Burnes Fond 0 20.000

Fabrikant Mads Clausens Fond 10.000 0

C.C. Klestrup og hustru Henriette Klestrups Mindelegat 8.000 10.000

Ole Kirks Fond 300.000 0

Grosserer Ludvig Berlins og Frk. Marie Poulsens Fond 50.000 0

1.012.902 807.090

2 KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER

Foreningen har indgået en huslejekontrakt med en uopsigelighed

indtil 30. november 2017. Forpligtelse udgør i alt t.kr. 3.806.
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