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REVISORS BERETNING

Uttalelse om arsregnskapet

Vi liar revidert arsregnskapet for fol'eningen Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus , som bestir av balanse
per 3 1. desember 201 5, resultatregnskap som viser et overskudd pa kr 5 538 673, for regnskapsaret avsluttet per
donne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets allsvar.A)r arsregnskapet

Styret er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde isamsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk iNorge, og for slik intem kontroll som styret fenner nodvendig
for a muliggjare utaibeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholdcr vesentlig fbilinfomlaqon, verken som
fblge av misligheter eller fen.

Revisors oppgaver ogpiikter

Vir oppgave er a gi uttrykk for en mining om dente arsregnskapet pa bakgiunn av vir reviqon. Vi har
gJennomfbrt reviqonen isamsvar med lov, forskriR og god reviqonsskikk iNorge, herunder Intemaqonale
standarder for reviqon. Revigonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfbrer
revigonen for a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholdcr vesentlig fbilinformagon.

En reviqon innebarer utfbrelse av handlinger for a innhente reviqonsbevis for belapene og opplysningene i
arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjann, herunder vurderingen av risikoene for at
arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformaqon, enten det skyldes mislighcter eller fen. Ved en silk
risikovurdering tar rcvisor hensyn til den inteme kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et
arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formilet er a utformc reviqonshandlinger som er hensiktsmessige fatter
omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om efhktiviteten av selskapets inteme kontroll. En
revigon omf auer ogsa en vurdcring av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentaqonen av
arsregnskapet.

Eater vir oppf atning er innhentet reviqonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vir konklugon

Konkiusjoll

Eater vir merging er arsregnskapet avgitt isamsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisendc bilde av den
finansielle stillingen til foreningen Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus per 3 1 . desember 20 1 5, og av
resultater for regnskapsaret som ble avsluttet per donne datoen isamsvar med Regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelse om avrige forhold

Konklusjoll om registreting og dokumenlaqoll

Basert pa vir reviqon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nadvendig i
henhold til internagonal standard for attestaqonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestagonsoppdrag som ikke er
revigon eller begrenset revigon av historisk finansiell informaqon", miner vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til
a sarge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentaqon av selskapets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokfbringsskikk iNorge.

Lillestram, 14. mal's 2016

Hailund Revigon AS

Gunn Heggen
Registrert revisor
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