Giro 413

lndsamlingsregnskab for perioden
1. januar - 31. december 2021

LEDELSESPATEGNING
Vi har dags dato godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for Giro 413 i for perioden 1.
januar - 31. december 2021.
lndsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse af 16. oktober 2020, jf. journal nr. 20- 70002840 og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilh0rende bekendtg0relse.
lndsamlingen er gennemf0rt via radioprogrammet Giro 413, der sendes pa DR P5 hver s0n
dag.
lndsamlingsregnskabet er aflagt baseret pa principperne fra lndsamlingsnrevnets regn
skabsblanket og i henhold til kapitel 2 i Bekendtg0relse om indsamlinger m.v.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlin
gens resultat, herunder af de totale indsamlede midler for Giro 413 med fradrag af rimelige
udgifter afholdt i forbindelse med indsamlingen, samt at beskrivelsen af indtregter og ud
gifter er korrekt og fyldestg0rende for en 0konomisk vurdering af indsamlingsresultatet for
perioden 1. januar - 31. december 2021.
Vi har paset, at der foreligger forn0den dokumentation for udgifter til administration samt
for anvendelse af overskuddet fra indsamlingen. Vi har endvidere sikret, at indsamlingen er
foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne jf. kapitel 2 i Bekendtg0relse om
indsamlinger m.v.
K0benhavn den 16. juni 2022

/�
Redaktionschef
DR Kultur, B0rn og Unge

Niels Ammitzb0II
Underdirekt0r
DR 0TM Ledelse
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DEN UAFHA:NGIGE REVISORS ERKLA:RING
Til lndsamlingsnaevnet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Giro 413 for indsamlingsperioden l. januar - 31.
december 2021, der udviser indsamlede midler pa 265.517 kr. og afholdte udgifter pa
1.455 kr.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle vresentlige henseender giver en ret
visende prresentation af indsamlingsresultatet for perioden 1. januar - 31. december 2021,
i overensstemmelse med principperne fra lndsamlingsnrevnets regnskabsblanket og i hen
hold til regnskabsbestemmelserne i kapitel 2 i Bekendtg0relse om indsamlinger m.v.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet” .Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International
Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Fremhaevelse at forhold i indsamlingsregnskabet - anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmrerksomheden pa, at DR har udarbejdet indsamlingsregnskabet for Giro
413 med henblik pa at overholde regnskabsbestemmelserne i kapitel 2 i Bekendtg0relse
om indsamlinger m.v., og som f0lge heraf kan indsamlingsregnskabet vrere uegnet til andre
formal.

Veres konklusion er ikke modificeret som f01ge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver en retvisende
prresentation i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i kapitel 2 i Bekendtg0relse om indsamlinger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser n0dvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden vresentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Veres mal er at opna h0j grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er
uden vresentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive
en revisorerklrering, der omfatter vores konklusion. H0j grad af sikkerhed er et h0jt niveau
af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf0res i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der grelder i Danmark, altid vii
afdrekke vresentlig fejlinformation, hvor en sadan findes. Fejlinformationer kan opsta som
f0lge af besvigelser eller fejl og betragtes som vresentlige, hvis det med rimelighed kan for
ventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse pa de 0konomiske beslutninger, som
brugere trreffer pa grundlag af indsamlingsregnskabet.
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Som led i en revision, der udf0res i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der gffilder i Danmark, ud0ver vi faglige vurderinger og op
retholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

ldentificerer og vurderer vi risiciene for vffisentlig fejlinformation i indsamlingsregn
skabet, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf0rer vi revisi
onshandlinger som reaktion pa disse risici og opnar revisionsbevis, der er tilstrffik
keligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op
dage vffisentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser, er h0jere end ved vffisent
lig fejlinformation, der skyldes fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvffirgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, forkert prffisentation eller tilsidesffittelse af
intern kontrol.

•

Opnar vi en forstaelse for intern kontrol, der er relevant for revisionen, med henblik
pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstffindighederne, men
ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets in
terne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er pas
sende, og om de regnskabsmffissige sk0n og tilknyttede oplysninger, som ledelsen
har udarbejdet, er rimelige.

•

Tager vi stilling til den samlede prffisentation, struktur og indhold af indsamlings
regnskabet, herunder oplysningerne, og om indsamlingsregnskabet afspejler de un
derliggende transaktioner pa en sadan made, at der gives en retvisende prffisenta
tion deraf i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i kapitel 2 i Be
kendtg0relse om indsamlinger m.v.

Vi kommunikerer med ledelsen om det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi måtte konstatere under vores revision.
København, d. 23. juni 2022

Kim Takata Mucke
statsautoriseret revisor
mnel0944

Side4

