Operation Julegaveregn
Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København
LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2020/2021
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af indsamlings- og
fordelingsregnskabet for Operation Julegaveregn for det regnskab, som sluttede 31. oktober
2021. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en revisionspåtegning
om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af Operation Julegaveregns resultat for
regnskabsåret 1. november 2020 - 31. oktober 2021 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Det er vores ansvar at aflægge årsrapporten således, at den giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for regnskabsåret, er
medtaget i årsregnskabet og er periodiseret korrekt,
at vi har oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde fejlinformation
som følge af besvigelser,
at der ikke er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket
årsregnskabet,
at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige
for bedømmelse af årsregnskabet, herunder oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser
eller formodninger om sådanne.
at vi anser at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og
bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. § 8.
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