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Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn har dags dato aflagt indsamlingsregnskabet for Landsindsam-

lingen 2021.

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilladelsens krav til regnskabsaflæggelse.

Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse af 21. januar 2021, jf. sags-nr. 21-700-03188 og i over-

ensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse.

Efter vor opfattelse indeholder indsamlingsregnskabet de krævede oplysninger om de afholdte omkost-

ninger og indtægter.

Indsamlingsregnskabet godkendes.

Ledelsespåtegning

København, den 15. marts 2022

Bestyrelse
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Til indsamlingsnævnet og bestyrelsen for Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn

Påtegning på indsamlingsregnskabet

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Landsindsamlingen 2021, der omfatter resultatopgørelse for

2021. Regnskabet udviser indtægter på kr. 113.538 og et omkostningsforbrug på kr. 1.100.

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 

af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med de gældende bekendt-

gørelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig, for at 

kunne udarbejde et indsamlingssregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl.

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet på grundlag af vores revision. 

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt efter bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige

indsamlinger. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen, for at 

opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger, for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-

ninger i indsamlingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organi-

sationens udarbejdelse af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 

bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisa-

tionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-

praksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation 

af indsamlingsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Den uafhængige revisors erklæringer
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Konklusion 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for Landsindsamlingen 2021 i al væsentlighed er ud-

arbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution 

og anvendelse

Uden at modificere vores konklusion skal vi henlede opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet 

med henblik på, at hjælpe Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn til at overholde regnskabsbestemmel-

serne i retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan indsamlingsregn-

skabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn og

Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Rødovre, den 15. marts 2022

JS Revision 

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr.: 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537
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kr.

Indtægter

Indsamlet beløb 113.538

Administration

Gebyr til indsamlingsnævnet 1.100

Anvendelse af midler 0 -1.100

Resultat som overføres til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 112.438

Overskuddet for 2021 er anvendt af Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn til vedtægtsbestemte 

formål.

Regnskab for Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værns

Landsindsamling 2021
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