Side 1 af 3

Regnskab over indsamlingen

Din Dyrlæge

(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplysninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.: 20-700-02786
Indsamlers navn(e):

Nick Wander, Kimmie Wander, Claudia Anja Flindt

Indsamlingsperiode: 1-10-2020

til 16-11-2020

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 7980-1197892
1) Oplysninger om indtægter og udgifter
Felt
nr.

Indsamlingsregnskab

001 Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter

Beløb

30.772,50 kr.

002 - Administrationsudgifter

1.641,82 kr.

003 Indsamlingens overskud

29.130,68 kr.

2) Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):
Felt
nr.
200.1
200.2
200.3
200.4

Administrationsudgifter

Oprettelsesgebyr

1.500,00 kr.

Renteudgift

33,57 kr.

Renteudgift

54,68 kr.

Renteudgift

53,57 kr.

200.5

kr.

200.6

kr.

200.7

kr.

200.8

kr.

200.9
200

Beløb

kr.
I alt

1.641,82 kr.

fil

Anv end elseaf indsamline:ens ove
rsku d

Felt

Hvad er indsamlincens oversku

nr.

300 .1
300 .3

d anvendt til?

Fak. 1080214522 (Stereomicros
kope

Beløb

)

19.624,31

kr.

300.3

kr.
300 .4

kr.

.oo.s

kr.

300'.6

kr.

300 .7

kr.

300 .8

kr.

300 .9

kr.

300

Anv end t i alt

301

Eventuelt resterende overskud here

kr.
fter, der endnu ikke er anvendt

{ijJ Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf.

19.624,31

kr.

11.006,37

kr.

ove nfor , og und erte gne de efte
rse nde r
inde n et år fra i dag en erkl æri
ng om anvendelsen af indsamlings
resu
ltate
t
til Inds aml ings næv net , jf.§ 8, stk. 4 i indsamlings
bekendtgørelsen1 •

Und ers krif ter
Und erte gne de er ans varl ige for
inds aml inge n og erkl ære r ved und
ersk rift, at inds aml inge n er fore
get i ove ren sste mm else me d
tareg lern e i indsamlingsloven 2 og
indsamlingsbekendtgørelsen, jf.
beken dtg øre lsen s § 8, stk. 2.
OBS: Ved inds aml inge r afho ldt
affysi

ske pers one r; komiteer, skal blan kett
en underskrives af alle tre kom item
lem mer. Ved indsaml inge r afho ldt
edaf juridiske persone r skal regn skab
et underskrives af de tegn ings bere
ttige de.

Dato: 21H- 2021

Dato : 21!-7-2021

Navn: Nick Wander

Navn: _w _
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1 Bekendtgørelse
2

nr. 160 af 26. februar 2020 om inds
amling m.v.
Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om
indsamling m.v. med senere ænd
ringer.

Unde rskri ft

Side 3 af 3

Vejledning til Regnskabsblanket
Felt nr.
001

Vejledning
Indsamlingens indtægter i indsamlingsperioden anføres.
Indsamlinger og bidrag fortolkes i overensstemmelse med indsamlingslovens § 1, stk. 1 og
stk. 3, herunder også hvorvidt salg anses som værende en del af indsamlingen.
Indsamlingsloven § 2 oplister, hvilke indsamlinger og bidrag, der ikke skal indgå i regnskabet,
ligesom bl.a. medlemsskaber og -kontingenter ikke skal indgå i indsamlingsregnskabet.

002

I rubrikken overføres summen fra Felt nr. 200.

003

Indsamlingens overskud beregnes som Indkomne bidrag (Felt nr. 001) fratrukket eventuelle
Administrationsudgifter (Felt nr. 002).

200

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1,
nr. 2, i indsamlingsbekendtgørelsen.
Specifikationens sum føres op i Felt nr. 002 Administrationsudgifter.
Hvis der er afholdt yderligere administrationsudgifter, end der kan specificeres i skemaet, kan særskilt specifikation vedlægges som bilag.

300

Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 2.
Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formål, end der kan specificeres i skemaet,
kan særskilt specifikation vedlægges som bilag.

301

Hvis indsamlingens overskud ikke er anvendt fuldt ud på tidspunktet for regnskabets
aflæggelse.
Beregnes som Felt nr. 003 Indsamlingens overskud fratrukket Felt nr. 300 Anvendt i alt.
Inden ét år fra regnskabets aflæggelse skal de ansvarlige indsende en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen. Se blanket ”Overskudserklæring”.

Såfremt der er yderligere spørgsmål til udfyldelse af Regnskabsblanketten, kan Civilstyrelsen kontaktes på
telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 10 og 13 eller kontrol@civilstyrelsen.dk, gerne med anførelse af det relevante sagsnr. i emnefeltet.

