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Revisionsprotokollat vedrørende indsamlingsregnskab for 2021
1. Revision af indsamlingsregnskab
Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte indsamlingsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2021 vedrørende indsamlingstilladelsen, jf. journal nr. 20-72-00443.
Vi har udført vores revision i henhold til bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. Indsamlingsregnska-

2021
t.kr.
_______

2020
t.kr.
_______

Indkomne bidrag

5.361

3.988

Administrationsudgifter

1.822

2.645

Indsamlingens overskud

3.539

1.343

1.1 Konklusion på revisionen af indsamlingsregnskab
Såfremt hovedbestyrelsen godkender indsamlingsregnskabet for 2021, vil vi forsyne årsregnskabet for Børns Vilkår med en
revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser vedrørende indsamlingsregnskabet,
hvilket er udtryk for,
•

at indsamlingsregnskabet, jf. note 11 i årsregnskabet for Børns Vilkår, er udarbejdet i overensstemmelse med retnings-

•

at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration samt anvendelsen af de

•

at indsamlingsregnskabet indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i

linjer i § 9,
indsamlede midler,
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.

1.2 Revisionens formål og omfang
Ifølge indsamlingstilladelsen, jf. journal nr. 20-72-00443, har foreningen tilladelse til indsamling omfattet af § 4. De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Børns Vilkårs arbejde for udsatte børn i Danmark, herunder Børns Vilkårs rådgivninger
for BørneTelefonen, Børns Vilkårs SkoleTjeneste og Børns Vilkårs bisidderkorps. Midlerne kan anvendes af foreningen i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2022 (3-årig tilladelse).
1.2.1 Udført revision af indsamlingsregnskab
Vi har foretaget revision af indsamlingsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2021, jf. note 11 i årsregnskabet for
Børns Vilkår. Vi har udført vores revision i henhold til bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv.
På baggrund af den udførte revision, jf. bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020, skal vi bekræfte:
1.

at indsamlingsregnskabet, jf. note 11, er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer i bekendtgørelsens § 9,

2.

at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration samt anvendelsen af de
indsamlede midler,

3.

at indsamlingsregnskabet indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, 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.
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Ad 1.
I indsamlingsregnskabet, jf. note 11, ses oplysning om, hvilke indsamlinger foreningen har foretaget i det pågældende regnskabsår, indsamlingens indtægter, anvendelsen af de indsamlede midler samt udgifter til administrationen. I årsrapportens
note 11 fremgår det, hvilke væsentlige begivenheder og aktiviteter der har været i forbindelse med årets indsamlinger. I
indsamlingsregnskabet, jf. note 11, ses en erklæring om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i
indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.
Vi kan konkludere, at indsamlingsregnskabet, jf. note 11, er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer i bekendtgø-

Ad 2.
Vi har under revisionen af indsamlingsregnskabet, jf. note 11, stikprøvevist efterprøvet, om udgifterne er medtaget på baggrund af fakturaer og påset, at de indsamlede midler er anvendt til indsamlingens formål, jævnfør indsamlingstilladelsen jf.
journal nr. 20-72-00443.
Baseret på vores stikprøvevise undersøgelser, og vores vurdering af Børns Vilkårs forretningsgange og interne kontroller, har
vi vurderet, at indsamlingsregnskabet på disse områder er uden væsentlige fejl og mangler, og at de indsamlede midler er
anvendt til formålet.
Ad 3.
Vi kan konkludere, at indsamlingsregnskabet, jf. note 11, indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, 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.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

2. Øvrige oplysninger
2.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende
årsregnskabet for Børns Vilkår for 2021. Der er ikke konstateret fejl i forbindelse med revisionen.

2.2 Eftersyn af hovedbestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven
Vi har foretaget kontrol af, at hovedbestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge vedtægterne er pålagt med hensyn til
at oprette og føre protokoller mv. Af foreningens forretningsorden fremgår det, at der afholdes 4-6 hovedbestyrelsesmøder
årligt, hvilket der er afholdt i 2021. Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.

2.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver
Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 30. marts 2022 har vi ikke udført rådgivnings- eller assistanceopgaver for
foreningen

3. Konklusion på den udførte revision
Hvis hovedbestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet for Børns Vilkår med en
revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser vedrørende indsamlingsregnskabet
for 2021.
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4. Erklæring
Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget
alle de oplysninger, vi har anmodet om.
København, den 30. marts 2022

Deloitte

Kristoffer Sune Hemmingsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33384

Fremlagt på hovedbestyrelsesmødet den 30. marts 2022

Peter Bartram
formand

Morten Permin
næstformand

Rylle Maja Sønderstrup
medlem af forretningsudvalget

Eva Hove Stryger

Jesper Theil Thomsen

Kirsten Birkving

Mette Deding

Mikkel Flyverbom

Pernille Grünberger

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

Serienummer: PID:9208-2002-2-483790710780

Serienummer: PID:9208-2002-2-489339949735

Kirsten Birkving

Rylle Maja Sønderstrup

02-04-2022 23:06

04-04-2022 11:21

Serienummer: PID:9208-2002-2-897633339014

Serienummer: PID:9208-2002-2-702007835362

Eva Stryger

Mikkel Flyverbom

04-04-2022 18:42

31-03-2022 11:05

Serienummer: PID:9208-2002-2-121242959756

Serienummer: PID:9208-2002-2-952102144899

Jesper Theil Thomsen

Morten Permin

31-03-2022 11:34

31-03-2022 11:38

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
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Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

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

Serienummer: PID:9208-2002-2-828562138554

Serienummer: PID:9208-2002-2-241586365148

Kristoffer Sune Hemmingsen

Pernille Grünberger

31-03-2022 11:40

31-03-2022 11:41

Serienummer: PID:9208-2002-2-699067268511

Medarbejderrepræsentant

Serienummer: PID:9208-2002-2-344652171292

Peter Bartram

Mette Marie Caroline Kjærgaard Deding

31-03-2022 11:54

31-03-2022 12:06

Formand for Hovedbestyrelsen, Børns Vilkar

Serienummer: PID:9208-2002-2-214093498507

Wisely López García
31-03-2022 12:58

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
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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
Nærværende dokument
Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf

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.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Kristoffer Hemmingsen
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Peter Bartram
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Morten Permin
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Rylle Maja Sønderstrup
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Eva Hove Stryger
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Jesper Theil Thomsen
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Kirsten Birkving
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Mette Deding
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Mikkel Flyverbom
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Pernille Grünberger
2022-03-31 10:50 En besked er sendt til Wisely López García
2022-03-31 11:02 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mikkel Flyverbom og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 80.63.x.x
2022-03-31 11:02 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mikkel Flyverbom og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2022-03-31 11:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mikkel Flyverbom
2022-03-31 11:05 Mikkel Flyverbom har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf via
NemID privat (PID: 9208-2002-2-702007835362)
2022-03-31 11:05 Alle dokumenter sendt til Mikkel Flyverbom er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Øvrige dokumenter i transaktionen
Børns Vilkår - Revisionsprotokollat 2021.pdf

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
Nærværende dokument
Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf

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.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-03-31 11:33 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jesper Theil Thomsen og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.x.x
2022-03-31 11:34 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Theil Thomsen
2022-03-31 11:34 Jesper Theil Thomsen har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf via
NemID privat (PID: 9208-2002-2-121242959756)
2022-03-31 11:34 Alle dokumenter sendt til Jesper Theil Thomsen er blevet underskrevet
2022-03-31 11:35 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Pernille Grünberger og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
2022-03-31 11:36 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Pernille Grünberger og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2022-03-31 11:36 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Permin og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 77.241.x.x
2022-03-31 11:36 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Pernille Grünberger og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
2022-03-31 11:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Permin
2022-03-31 11:38 Morten Permin har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf via
NemID privat (PID: 9208-2002-2-952102144899)
2022-03-31 11:38 Alle dokumenter sendt til Morten Permin er blevet underskrevet
2022-03-31 11:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kristoffer Hemmingsen og
identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 83.151.x.x
2022-03-31 11:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristoffer Hemmingsen
2022-03-31 11:40 Kristoffer Sune Hemmingsen har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat
Indsamlingsregnskab.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-828562138554)
2022-03-31 11:40 Alle dokumenter sendt til Kristoffer Hemmingsen er blevet underskrevet
2022-03-31 11:41 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Pernille Grünberger
2022-03-31 11:41 Pernille Grünberger har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf via
NemID privat (PID: 9208-2002-2-241586365148)
2022-03-31 11:41 Alle dokumenter sendt til Pernille Grünberger er blevet underskrevet
2022-03-31 11:52 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Bartram og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 80.198.x.x
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Øvrige dokumenter i transaktionen
Børns Vilkår - Revisionsprotokollat 2021.pdf

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
Nærværende dokument
Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf

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.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2022-03-31 11:53 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Bartram
2022-03-31 11:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mette Deding og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 185.153.x.x
2022-03-31 11:54 Peter Bartram har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf via NemID
privat (PID: 9208-2002-2-699067268511)
2022-03-31 11:54 Alle dokumenter sendt til Peter Bartram er blevet underskrevet
2022-03-31 12:05 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mette Deding
2022-03-31 12:06 Mette Marie Caroline Kjærgaard Deding har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat
Indsamlingsregnskab.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-344652171292)
2022-03-31 12:06 Alle dokumenter sendt til Mette Deding er blevet underskrevet
2022-03-31 12:53 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Wisely López García og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 176.21.x.x
2022-03-31 12:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Wisely López García
2022-03-31 12:58 Wisely López García har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf via
NemID privat (PID: 9208-2002-2-214093498507)
2022-03-31 12:58 Alle dokumenter sendt til Wisely López García er blevet underskrevet
2022-04-02 10:50 Påmindelse er sendt til modtager: Rylle Maja Sønderstrup
2022-04-02 10:50 Påmindelse er sendt til modtager: Eva Hove Stryger
2022-04-02 10:50 Påmindelse er sendt til modtager: Kirsten Birkving
2022-04-02 23:05 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kirsten Birkving og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.165.x.x
2022-04-02 23:05 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kirsten Birkving og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 35.174.x.x
2022-04-02 23:05 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kirsten Birkving og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 38.200.x.x
2022-04-02 23:06 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Birkving
2022-04-02 23:06 Kirsten Birkving har underskrevet dokumentet Børns Vilkår - Revisionsprotokollat Indsamlingsregnskab.pdf via
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