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Regnskabserklæring vedrørende indsamlingsregnskab ”Regnskab vedr.

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af regnskab vedrørende husstandsindsamlingen 2021 for perioden 1. januar 2021 - 29. juni 2021. Indsamlingsregnskabet udviser et overskud på 10.539.894 kr., og jeg bekræfter efter bedste overbevisning følgende:
1.

At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for, at indsamlingsregnskab for husstandsindsamlingen 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og myndighedernes krav til
regnskabsaflæggelse herunder udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar om indsamling mv.

2.

At indsamlingsregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

3.

At overskuddet er anvendt som anført i indsamlingsregnskabet til Børns Vilkårs arbejde for
udsatte børn, bl.a. gennem BørneTelefonen.

4.

At de oplysninger, som Børns Vilkår har meddelt Indsamlingsnævnet, jf. indsamlingsregnskab
for perioden 1. januar 2021 – 29. juni 2021, er dokumenterede.

5.

At der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af
indsamlingsregnskabet

København, den 21. september 2021

Børns Vilkår
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Thomas Reidar Andersen
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