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CVR.nr. 26 39 74 48

LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet
Foreningen World Animal Protection Danmark har til formål at beskytte dyr, blandt andet ved oplysningskampagner og gennemførelse af dyrebeskyttelsesprojekter over hele verden i samarbejde med
den internationale afdeling i World Animal Protection (i London) og World Animal Protection partnere i
den øvrige verden. Vi er en anerkendt velgørende organisation, som er officielt godkendt af de danske
skattemyndigheder til at modtage fradragsberettigede gavebidrag og skattefri arvebeløb.
World Animal Protection en global dyrebeskyttelsesorganisation, der har beskyttet dyr mod udnyttelse
og mishandling siden 1950. Vores mission er at skabe en verden, hvor dyrs velfærd respekteres, og

Omdrejningspunktet for vores arbejde er at sikre, at dyr bliver beskyttet mod lidelser, lever i overensstemmelse med deres naturlige behov og respekteres som de levende, sansende væsner, de er.
Vi arbejder for at få skabt en mere bæredygtig fødevareproduktion, hvor dyrene lever under gode forhold, og hvor vild natur og klima ikke er under konstant voksende pres fra landbrugets fremdrift. Samtidig arbejder vi for at få stoppet den kommercielle udnyttelse af vilde dyr, så de får lov til at leve frit i
naturen.
Gennem mere end 70 år har vi vist, at forandring er mulig, når regeringer, organisationer og individer
arbejder sammen om det. Vi rådgiver FN og er involveret i lokalt dyrebeskyttelsesarbejde i omkring 50
lande, og på den måde har vi gjort en reel forskel for milliarder af dyr over hele verden.
Udviklingen i økonomiske nøgletal
I 2021 steg vores indtægter med 5,4 millioner kr. til 64 millioner kr. Det er fortsat de mange løbende
bidrag og gaver fra private, som bidrager suverænt mest til indtægterne – samlet set 56,4 millioner kr. i
2021, hvilket er meget tilfredsstillende ift. at der her var indeholdt en ekstra periodiseringsindtægt på
1,1 million kr i 2020. Den største indtægtsstigning skyldes dog arv, idet vi i 2021 modtog arvebeløb på
3,8 millioner kr, hvilket er en stigning på 2,9 millioner kr. Vi har ligeledes haft en stor stigning i tilskud
fra fonde, hvor indtægten er fordoblet. Både Fonds- og Arveindtægter kommer ujævnt fra år til år, og
nogle gange også uventet. Det kan derfor være svært at nå at disponere herefter mht. vores formålsbestemte aktiviteter inden for samme år. Da Corona-situationen i hele 2021 samtidig har givet meget
store udfordringer for vores internationale organisation og vores samarbejdspartnere ift. både opretholdelse og udvikling af de globale programaktiviteter, har vi ikke har haft tilstrækkelige muligheder for
at anvende de ekstra midler på en effektiv måde inden årets udgang. Vi akkumulerer derfor et meget
stort overskud på næsten 9,8 millioner kr i vores årsregnskab for 2021. Dette overskud vil i størst mulige omfang blive anvendt til brug for formålsbestemte aktiviteter i 2022. Det store regnskabsmæssige
overskud har resulteret i, at foreningens egenkapital ved udgangen af 2021 udgør 18,9 millioner kr.
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der sættes en stopper for udnyttelsen af dyr.

Som følge af den generelle usikkerhed og udfordring igennem Corona-tiden, har vi også gennem hele
2021 været påpasselige med driftsudgifterne, hvilket har resulteret i at vi er lykkedes med at sænke
udgifterne til både de indtægtsgivende aktiviteter (fundraising-udgifter) og til administration.
Administrationsprocenten, som udtrykker hvor stor en andel af de samlede indtægter, der anvendes
på administration, er et vigtigt nøgletal for hele NGO-branchen. Og vores generelle målsætning er, at
holde administrationsprocenten på under 10%. Vores administrationsudgifter udgør i 2021 blot 8,5 %
af de samlede indtægter, hvilket er meget tilfredsstillende.
Udviklingen i antallet af støtter og følgere
Ved udgangen af 2021 var antallet af privatpersoner, der støtter vores arbejde økonomisk, på 61.550.
Dette er en lille stigning på 1%. Vores støtter har således i gennemsnit givet mere i 2021, så på den
Denne udvikling er af stor betydning, idet både en stor folkelig opbakning og stort engagement blandt
vores økonomiske støtter er helt afgørende - dels for vores direkte arbejde og dels for den vægt, vi
kan tale med over for omverdenen.
På den ikke-økonomiske side, kan vi for 2021 fortsat notere betydelig stigning i interessen og opbakningen til vores sag, og vi har gennem 2021 opnået en markant større synlighed i mediedækningen.
Aktiviteten på vores egne sociale medier også en vigtig indikator, og på Facebook havde vi ved udgangen af 2021 en uændret stor skare på knap120.000 følgere. Samtidig har næsten 9.000 personer
fulgt os på Instagram, hvilket er en stigning på ca.11 %. De mange følgere på sociale medier er samtidig med til at sprede budskabet om vores arbejde for dyrene, når de deler, liker og kommenterer
vores opslag.
Forventninger til kommende regnskabsår
Foreningen har evnet at vækste kontinuerligt i bidrag og gaver fra private siden opstarten i 2001, og
har med resultatet for 2021 vist, at der fortsat er et klart vækstpotentiale. Vi har derfor også budgetteret med en økonomisk vækst på ca. 3% i privat-bidrag i 2022. Vi har derimod budgetteret med færre
arve- og fondsindtægter, som er svære at forudse fra år til år. Derfor har vi samlet budgetteret med et
mindre fald i de samlede indtægter i 2022. Men da egenkapitalen som følge af det store regnskabsmæssige overskud i 2021 er vokset langt ud over det tilstræbte, vil denne aktivt søges nedbragt til det
niveau på omkring 10-11 millioner kr, som vurderes at være forretningsmæssigt robust. Dette vil i
praksis medføre, at vi i løbet af 2022 vil bruge betydeligt flere midler på vores formålsbestemte aktiviteter, end vi tjener. Og dermed vil vores regnskabsmæssige årsresultat for 2022 formentlig komme til
at vise et underskud i størrelsesordenen 8 millioner kr. Der er således allerede i de første måneder af
2022 overført ca. 5 millioner kr ekstra til det globale programarbejde. Herunder også en fortsat akut
finansiel støtte til en række elefantvenlige reservater og lejre i Sydøstasien, som lider økonomisk hårdt
pga. Corona-krisen.
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måde har Corona-krisen forstærket vores loyale støtters ønske om at hjælpe dyr til at få et bedre liv.

Vi vil herudover have fokus på at styrke relations-opbygningen til vores mange eksisterende støtter
således, at loyaliteten og deres økonomiske støtte til vores aktiviteter fastholdes og øges endnu mere.
Vi vil også rulle organisationens ny globale strategi ud gennem flere konkrete kampagneaktiviteter
med fokus på nødvendigheden af at skabe langsigtede grundlæggende forandringer i vores måde at
behandle både landbrugsdyrene og påvirke de vilde dyrs levevilkår på. Vi forventer at dette arbejde vil
skabe grobund for en stigende opmærksomhed, interesse og engagement i vores sag fra nye dele af
befolkningen, ikke mindst ungdommen, som i forvejen er meget engageret i den generelle klimaproblematik.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der grundlæggende vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling eller planlagte aktivitetsniveau. Men følgevirkninger af den aktuelle
privatøkonomierne i Danmark, at vi, trods den store vilje til at støtte arbejdet for dyrene, kan komme til
at opleve stagnering og måske endda et midlertidigt fald i de økonomiske bidrag fra private.
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krig i Ukraine og de heraf afledte effekter på verdensøkonomien, kan resultere i et så stort et pres på

LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for World Animal Protection
Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021.

ningen omhandler.
København, den 29. marts 2022
Direktion

Gitte Buchhave

Bestyrelse

Pernille Sams
(formand)

Peter Mollerup
(næstformand)

Anne Skare Nielsen

Steve McIvor
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Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i World Animal Protection Danmark

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for World Animal Protection Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere World Animal Protection
Danmark evne til at fortsætte driften; 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 World Animal Protection Danmark, indstille driften eller ikke
har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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. Fejlin7
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Grundlag for konklusion

formationer 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.
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 årsregnskabet, 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
kumentfalsk, 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.



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 selskabets
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 World Animal Protection Danmark ikke længere kan fortsætte driften.



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.
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væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, do-

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 29. marts 2022
KRESTON CM
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39 46 31 13

Jacob Hjort
statsautoriseret revisor
mne 33750
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henhold til årsregnskabsloven.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for 2021 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
Donationer, indsamlinger og bidrag i øvrigt til foreningens arbejde vedrører de i året modtagne bidrag.
Arv og fonde vedrører de i året modtagne bidrag.
Tips/lotto vedrører foreningens andel af tips/lottomidler for året.
Bladpuljen vedrører tilskud som foreningen har modtaget i året.
Kompensation moms vedrører beløb som foreningen har modtaget i året.
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 marketingbureauer,
telemarketing og online banner-reklamer.
Administrationsudgifter omfatter husleje, kontorudgifter, forsikringer og kontingenter, PBS-gebyrer,
advokat, revisor samt gager m.v..
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af kontanter og bankindeståender.
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Medlemskontingenter vedrører primært dette års kontingenter fra medlemmer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Egenkapital
Egenkapital er disponibel kapital, der består af overførte regnskabsmæssige resultater fra tidligere år.
Gældsforpligtelser
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Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

2021

2020

56.369.796

55.158.132

3.815.449

925.690

1.350.000

647.288

Tilskud Tips- og Lottomidler, driftstilskud

745.112

761.439

Tilskud Bladpuljen

267.463

177.445

1.351.097

985.617

20.000

10.000

123.653

0

Renteindtægter m.v.

1.179

0

INDTÆGTER I ALT

64.043.749

58.665.611

Projekter, oplysning og kampagner

41.557.201

42.575.463

Nyhedsblade m.v.

1.057.214

1.019.149

Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter

6.235.039

6.978.687

Administrationsudgifter

5.427.979

5.469.359

54.277.433

56.042.658

9.766.316

2.622.953

Donationer, indsamlinger og kontingenter m.v.
Arv
Fonde

1

Kompensation moms
Virksomhedssponsorater
Webshop

2

UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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9.766.316

2.622.953

9.766.316

2.622.953
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Note

BALANCE 31. DECEMBER

Note

2021

2020

1.021.867

2.187.387

354.948

348.199

34.262

0

139.617

161.591

1.550.694

2.697.177

Likvide beholdninger

18.953.424

10.424.064

AKTIVER I ALT

20.504.118

13.121.241

9.174.352

6.551.399

Andre tilgodehavender
Depositum, husleje
Varebeholdninger
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

PASSIVER

EGENKAPITAL
Overført resultat, primo
Årets overført resultat

9.766.316

2.622.953

EGENKAPITAL I ALT

18.940.668

9.174.352

6.894

31.343

443.358

1.066.437

Skyldige omkostninger, feriepenge m.v.

1.113.198

2.849.109

GÆLD I ALT

1.563.450

3.946.889

20.504.118

13.121.241

GÆLD
Pengeinstitut
Kreditorer

PASSIVER I ALT

Kontraktlige forpligtelser

3
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AKTIVER

NOTER

2020

30.000

30.000

300.000

200.000

20.000

55.000

0

5.000

FONDE
Toyota Fonden
Fonden af 24. december 2008
Fru Ellen Bremerdals Fond
T. & A. Vinding Kruses Fond
Jørgen og Ellen Hilde Larsen Fond

0

40.000

Lund Fonden

0

15.000

C.C. Kelstrup og hustru Henriette Klestrups Mindelegat

0

10.000

1.000.000

292.288

1.350.000

647.288

Salg webshop

123.653

0

Omkostninger

81.233

0

Resultat

42.420

0

QATO Fonden

2

WEBSHOP

Omkostninger til webshoppen vedrører dels direkte omkostninger vedrørende
vareforbrug og fragt mv. og dels webshop hjemmesiden.
Omkostninger indgår i posten "Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter"

3

KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER
World Animal Protection Danmark har indgået følgende kontrakter:
Huslejeforpligtelse frem til 31. maj 2022

328.300
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NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I ÅRSRAPPORTEN
Indsamlingsregnskab vedrørende indsamling af midler til gavn for World Animal Protection Danmark.
Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020.
Indsamlingsformål

Beskrivelse af Indsamlingsaktiviteten:
Foreningens indsamlingsaktivitet er foregået løbende, og er sket på hjemmesiden
www.worldanimalprotection.dk, via internettet, TV-annoncering, printannoncer og SMS. Aktiviteterne
har således været landsdækkende i deres natur. Foreningen har ikke ansøgt om afholdelse af husindsamling i 2021.
Vi har opnået en stigning på mere end 57 % i indsamlingsindtægten ift. 2020. Dette resultat er bl.a.
opnået gennem en øget indsamlingsannoncering, som også har medført en stigning i udgifterne 39%.
Da indtægterne er steget markant mere end udgifterne, er det samlede indsamlingsresultat steget med
62% ift. 2020, og er med en overskudsgrad på 81% tilfredsstillende.
Omkostningerne til administrative formål består af udgiften til det obligatoriske årsgebyr
til Indsamlingsnævnet, samt revisionsudgiften til særskilt revidering af indsamlingsregnskabet.

J.nr. 20-72-00374
Resultatet af den gennemførte indsamling er følgende:
Indsamlede midler

2021
2.033.980

Omkostninger til annoncering

-373.518

Omkostninger til administrative formål

-8.400

Resultat

1.652.062

Årets resultat (overskudsgrad)

81%

Der anvendes således:

1.652.062

Overført til oplysning omkring dyrevelfærdsproblemer og økonomisk
støtte til projekter og kampagner, der skal skabe bedre vilkår for dyr over hele verden.

2223 bj/alm
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De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål i overensstemmelse med foreningens
vedtægter. "Foreningen har til formål at beskytte dyr, blandt andet ved oplysningskampagner og
gennemførelse af dyreværnsprojekter over hele verden i samarbejde med internationale afdelinger i
World Animal Protection (i London) og World Animal Protection partnere i den øvrige verden"
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