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Fremsendelse af nyt årsregnskab

Civilstyrelsen har den 29. juni 2021 modtaget årsregnskab for organisatio-

nen for 2020.

Det fremsendte årsregnskab er ikke fundet tilstrækkeligt, hvorfor vi skal an-

mode jer om at indsende et nyt årsregnskab til Civilstyrelsen snarest muligt 

og senest den 20. januar 2022, hvor nedenstående forhold er bragt i orden 

i henhold til indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen:

Erklæring om indsamlingens lovlighed

De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regn-

skabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reg-

lerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 

1, nr. 4. Denne erklæring ses umiddelbart at mangle i årsregnskabet.  

Erklæringen kan eksempelvis indarbejdes i ledelsespåtegningen i regnska-

bet ved følgende passus:

Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regn-

skabsåret og erklærer ved underskrift, at indsamlingerne er fo-

retaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven 

og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 

1, nr. 4.
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Beretning om årets indsamlinger

Årsregnskabet skal indeholde en beretning, der beskriver væsentlige begi-

venheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger, jf. bekendt-

gørelsens § 9, stk. 1, nr. 3. Årsregnskabet ses ikke at indeholde en sådan 

beretning.

Revision

Overstiger det indsamlede beløb 50.000 kr. skal regnskabet revideres af en 

statsautoriseret eller registreret revisor, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1. 

Regnskabet ses ikke underskrevet af revisor. 

I kan læse mere om regnskabsaflæggelse samt se ”Det gode eksempel” på 

Indsamlingsnævnets hjemmeside: https://civilstyrelsen.dk/sagsomraa-

der/indsamlingsnaevnet/regnskabsaflaeggelse. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os på 

telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 09 og 12.

Kopi af nærværende brev er ligeledes sendt til jeres revisor Deloitte, statsau-

toriseret revisor Christian Dalmose Pedersen og den medansvarlige.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 

lov om indsamling mv. § 9, stk. 4. 

De bestemmelser, der henvises til ovenfor, findes i indsamlingsloven, jf. lov 

om indsamling m.v., nr. 511 af 26. maj 2014 med senere ændringer, og i 

indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om indsamling m.v., nr. 

160 af 26. februar 2020.

Med venlig hilsen

Rikke-Renée Overvad 

https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/regnskabsaflaeggelse
https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/regnskabsaflaeggelse

	Anmodning om nyt årsregnskab



{"Title":"Anmodning om nyt årsregnskab","ContentType":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","Depth":0,"IsPreview":false,"Artifacts":{"Watermark":null,"WatermarkStyle":null,"Header":{"IsEmpty":true},"HeaderStyle":null,"Footer":{"IsEmpty":true},"FooterStyle":null},"Validated":false,"CustomProperties":{},"ReMergeFields":["(Dokument) Brevdato"]}

