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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Børnenes Kontor

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for
Børnenes Kontor for regnskabsåret 2019, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab
i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Regnskabssammendraget
Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ifølge lov om fonde og visse
foreninger, der er anvendt ved udarbejdelsen af det reviderede årsregnskab for Børnenes Kontor.
Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab for
Børnenes Kontor. Dette regnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af
begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om dette regnskab.
Det reviderede årsregnskab og vores revisionspåtegning deri
Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 11. juni 2020 om
årsregnskabet for Børnenes Kontor.
Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige
henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført
i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om
regnskabssammendrag.
København, den 11. juni 2020
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Konklusion
Medfølgende regnskabssammendrag for indsamling Glaskisten 2019, der omfatter sammendraget
resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2019, er uddraget af det reviderede
årsregnskab for Børnenes Kontor for regnskabsåret 2019.

Indsamling Glaskisten 2019
Indtægter 2019
Indsamlingen Glaskisten i mønter og sedler + mobilepay

93.067 kr.

02/12/2019 Indsamlingsnævnet
31/12/2019 Cafe Vivaldi tømning Glaskisten
02/12/2019 Chokolade til rådhusbetjente
31/12/2019 Revisor 2019
09/12/2019 – 31/12/2019 Reklame i Politikken

1.100 kr.
1.148 kr.
554 kr.
1.875 kr.
25.000 kr.

Udgifter ialt

29.677 kr.

Overskud anvendt til Børnenes Kontors arbejde, uddeling af
gavekort til beklædning og julekurve 2019.

63.390 kr.

Ledelses påtegning
Vi har udarbejdet ovenstående regnskabssammendrag, der viser resultat af indsamlingen i Glaskisten
for året 2019

København, den 11. juni 2020

Martin Bjørup
Forretningsfører

Peter Tøt
Kasserer
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Udgifter 2019
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