Regnskab vedr. husstandsindsamlingen 2021
Indsamlingsdag d. 9. maj 2021

Indsamlingsresultat
Indsamlingsindtægter

kr.

4.038.161

Udgifter vedr. husstandsindsamlingen
Indsamlerrekruttering
Indsamlingsmateriale og forsendelse
Kampagne og øvrige indsamlingsudgifter
Resultat af indsamlingen

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.039.566
624.350
188.850
226.366
2.998.595

Overskudsgrad

74%

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. Herunder er nærværende
regnskab aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Omkring 4.000 indsamlere gik på gaden d. 9. maj på indsamlingsruter fordelt over hele landet.
De indsamlede midler anvendes til SOS Børnebyernes generelle arbejde for at støtte forældreløse og
udsatte børn og hjælpe dem med at få en tryg barndom
Ovenstående indsamlingsindtægter og udgifter vil i øvrigt indgå i SOS Børnebyernes officielle årsrapport for
2021.

København, d. 8. november 2021

Ann Leistiko
Fundraisingchef
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