Til Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af Indsamlingsregnskabet sagsnr.: 20700-02476 for regnskabsperioden 10. juni 2020 - 9. juni 2021. Revisionen udføres med det formål at kunne
forsyne indsamlingsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt denne giver et retvisende billede
af indsamlingens finansielle stilling pr. 9. juni 2021 og af resultatet af dets aktiviteter for regnskabsperioden
10. juni 2020 - 9. juni 2021 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt tilsagnsbrev af 16. december 2021.
Det er vores ansvar at aflægge indsamlingsregnskabet således, at den giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt tilsagnsbrev af 16. december 2021.

·

Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har
en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen for indsamlingen eller i organisationens interne kontrol, eller
som kunne have haft væsentlig indvirkning på indsamlingsregnskabet.

·

Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til rådighed.

·

Vi kan bekræfte fuldstændigheden af de angivne oplysninger vedrørende transaktioner mellem organisationen og indsamlingsregnskabet.

·

Indsamlingsregnskabet indeholder ikke fejlinformationer eller udeladelser.

·

At organisationen har videregivet alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller
formodninger om besvigelser, som vi har kendskab til, og som kan have påvirket regnskabet.

·

At organisationen har videregivet oplysninger om resultaterne af vores vurdering af risikoen for, at
projektregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

·

At organisationen har videregivet viden om enhver påstand om besvigelser eller mistanke herom, der
vedrører regnskabet, og som er meddelt af medarbejdere eller andre.

·

At der ikke har været transaktioner mellem nærtstående parter (ledelsen) og organisationen.

·

At regnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

·

At organisationen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have indvirkning på indsamlingsregnskabet. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller
krav, der kan have indvirkning på indsamlingsregnskabet.

·

At BHB (børn hjælper børn fonden) har frem til og med 30. juni 2021 ikke modtaget kontantbetalinger på kr. 50.000 (kr. 20.000 fra og med 1. juli 2021) eller derover, hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om en samlet betaling.

·

Indeværende års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggede
måde.
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Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

·

At ledelsen ikke har kendskab til begivenheder og forhold, som ligger før eller efter regnskabsperiodens
udløb, som kan rejse betydelig tvivl om BHB (børn hjælper børn fonden) evne til at fortsætte driften.

·

At organisationen har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle aktuelle forpligtelser ligesom alle
indtægter og omkostninger som vedrører projektregnskabet er medtaget i projektregnskabet.

·

Indsamlingen har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold
eller er pantsat.

·

Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser.

·

Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller oplyst
i ledelsesberetningen/påtegningen eller i en note til indsamlingsregnskabet.

·

Der er ikke verserende eller truende retssager.

·

Der er ingen formelle eller uformelle pantsætninger af indsamlingens likvide beholdninger eller øvrige
let omsættelige aktiver, ligesom indsamlingens likvide midler har været holdt adskilt fra organisatio-

·

At vi har overholdt retningslinjerne for indsamlingsbøssers indretning m.v., jf. bekendtgørelsens §6 eller andre krav i tilsagnsskrivelsen.

·

At vi rettidigt gennemfører den i tilsagnsskrivelsen krævede afrapportering.

·

At projektet er gennemført under hensyntagen til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet som
beskrevet i rigsrevisorlovens §3.

·

At projektets midler er medgået til formålet, jf. dog regnskabets resterende midler som skal anvendes
inden for det kommende år.

København, 16. marts 2022

Ann Urbrand
forbundsformand

Mette Karlsen
næstformand

Jane Dupont
sekretariatschef
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nens øvrige beholdninger.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jane Dupont

Ann Urbrand Christensen
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