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Regnskab over indsarnlingen
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller

I ndsa m I ingskontoens registrerings- og kontonummer:
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Felt

nr.
lndsamlingsregnskab BelØb

001 lndkomne bidrag og øvrige indsamli ngsindtægter 3olES kr

002 - Administrationsudgifter 3 t&v,§*
003 lndsamlingens overskud

)1,21L,05n'

a Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebvr til lndsamlinssnævnet):

Felt

nr.
Administrationsudgifter Beløb

200.L Cr"btv L iv\:Lnr.\Nt- \\ oO - kr

200.2 kÅ, ti\ Be" $^a(o^,'r Åk Ø88,«- r,..
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kr.

200.9
kr.

200 I alt kr.



Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1
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300.9
kr.

300 Anvendt ialt ?.tr] .5c& kr.

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt Okr
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3l Anvendelse af indsamlingens overskud

l-l tnOrr*lingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnæv-

net, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-
get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven2 og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk. 2.
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i Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
2 Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. med senere aendringer

Underskrift


