Regnskab over indsamlingen planlagt afholdt i 2019
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplysninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.: 18-700-01088
Indsamlers navn(e):

Foreningen Enable

Indsamlingsperiode:

1/1-31/122019

Penneo dokumentnøgle: 7TEG0-XTAXQ-Q4IYT-TB3WN-CA2I0-U1E48

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 9570 125 11 469

Oplysninger om indtægter og udgifter
Indkomne bidrag
- Administrationsudgifter i alt
Indsamlingens overskud
(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter)

0
0
0

kr.
kr.

kr.

Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):
Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014.

Administrationsudgifter

Beløb

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
I alt

kr.

1

Anvendelse af indsamlingens overskud
Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1 .
Indsamlingens overskud er indkomne bidrag fratrukket eventuelle administrationsomkostninger.

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?

Beløb

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
I alt

kr.

Indsamlingens overskud er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i
dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4,
jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen.

Underskrifter
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3. (OBS: Ved komiteer skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer)
Dato:
Navn:

Dato:
Navn:

Underskrift

Underskrift

Dato:
Navn:

Underskrift

2

Penneo dokumentnøgle: 7TEG0-XTAXQ-Q4IYT-TB3WN-CA2I0-U1E48

kr.

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.

Lene Matzen (CPR valideret)

Ernst Michaelsen (CPR valideret)

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-470711779959
IP: 195.249.xxx.xxx
2020-11-19 08:43:26Z

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-648474387804
IP: 62.243.xxx.xxx
2020-11-19 09:12:01Z

Jacob Michaelsen (CPR valideret)

Nina Therese Monberg (CPR valideret)

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-960778434914
IP: 94.147.xxx.xxx
2020-11-21 11:08:33Z

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-383496452204
IP: 83.94.xxx.xxx
2020-11-22 08:07:29Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. 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 sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: 7TEG0-XTAXQ-Q4IYT-TB3WN-CA2I0-U1E48

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

