Indsamlingsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Børns Vilkår (CVR: 10634792)
lndsamlingsnævnets j.nr.: 20-72-00443
Oplysninger om indsamlingen

Indsamlingen er foregået ved events samt via hjemmeside/donationsmodul(www.bornsvilkar.dk), online
indsamlingsplatform (www.betternow.dk, www.odendo.dk), sociale medier (Facebook, Instagram,Twitter,
YouTube, LinkedIn, Snapchat), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, TV og bannerannoncering.

Børns Vilkår har i det forgange år, regnskabsåret 2020, foretaget indsamling via foreningens
hjemmeside (www.bornsvilkar.dk), via sociale medier (Facebook og Instagram), via
bannerannoncering og via digitale egenindsamlinger på platformen Betternow. Børns Vilkår
har også afholdt et event, hvor skoler, institutioner og familier bager og sælger bagværk til
fordel for foreningens arbejde, ligesom Børns Vilkår i løbet af 2020 har modtaget en række
store, spontane bidrag fra privatdonorer.

De indsamlede midler er modtaget via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.
Sociale medier
Via hjemmeside
Kontooverførsel
Bannerannoncering
Onlinge indsamlingsplatform
Bag for en sag/Bag for Børnetelefonen
Indkomne bidrag i alt

765.728
78.814
2.115.941
750
77.704
948.952
3.987.889

Sociale medier
Bannerannoncering
Online indsamlingsplatform
Gebyr Indsamlingsnævnet
Bag for en sag/Bag for Børnetelefonen
Administrationsudgifter i alt

359.875
42.000
8.672
0
2.234.702
2.645.249

Indsamlingens overskud

1.342.640

Anvendelse af indsamlingens overskud
Børns Vilkårs rådgivninger på BørneTelefonen
Børns Vilkårs SkoleTjeneste
Børns Vilkårs bisidderkorps
Anvendelse af indsamlingens overskud

484.410
858.230
0
1.342.640

Visma Addo identifikationsnummer: c1de118c-af29-4d86-b80d-9453572a769e

Væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift at indsamlingen er foretaget i
overensstemmelse med reglerne i Lov nr. 511 af 26. april 2014 om indsamling (indsamlingsloven)
og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. (indsamlingsbekendtgørelse)
jf. bekendtgørelsens § 9 stk. 1 nr. 4
Børns Vilkår
Trekronergade 26
2500 Valby
Tlf. 35 55 55 59

_____________________________
Rasmus Kjeldahl (direktør)

_____________________________
Thomas Reidar Andersen (økonomichef)

Visma Addo identifikationsnummer: c1de118c-af29-4d86-b80d-9453572a769e

Valby, 24. januar 2022

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.
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Direktør

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo identifikationsnummer: c1de118c-af29-4d86-b80d-9453572a769e

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.
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