Regnskab over indsamlingen Dansk Kvindesamfund CVR 53361919
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplvsninger om indsamlingen
lndsam lingsnævnets

lndsamlers

j.nr.: 2g-7 90*02638

navn(e):

Charlotte Møller

lndsamlingsperiode: 2020
lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:

Reg.: 1551 KOntO: 6237169

Oplvsninger om indtaegter og udgifter

lndkomne bidrag
- Administrationsudgifter i alt
I

ndsamlingens overskud

(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter)

35188
-8104

27084

kr
kr

kr

Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til lndsamlingsnævnet):
Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27.iuni2Ot4.

Ad

ministrationsudgift er

Beløb

Gebyr bank

1080

k,.

Gebyr lndsamlingsnævnet betalt 1Bl2 2020

3400

k,

Bogholderi

1

195

k,

Medlemsservice

1200

k,.

Gebyr nets (årsabonnement)

1229

k

kr
kr.

I

alt

8104

u,

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

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?

Beløb

kr.

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
dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet

til lndsamlingsnævnet, jf.

§ 9, stk. 4,

jf. § 8, stk.7 i indsamlingsbekendtgørelsen.

U

nderskrifter

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.
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Underskrift

Dato:
Navn:

Li

nderskrift

(OAS: Ved komiteer skal

-

, r- - - -

-.-

blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer)

Dato:
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Underskrift

i

Beretning

Ledelsen har dags dato aflagt regnskab over indsamlingen i Dansk Kvindesarnfund
CVR 53361919 for perioden I . januar 2020 til den 3 I . december 2020
Formålet for Dansk Kvindesamfunds insamling i 2020 var at støtte DKS'arbejde for
større kønsligestilling i samfundet. Indsamlingen foregik løbende fra 1. januar 2020 iil
31. december 2020 og blev lanceret på hjemmesiden og facebook, og folk, primært
medlemmerne, donerede via betalingsmodul på hjemmesiden, Mobile pay
og kontooverførsler.

København, den 11. august202l

Daglig ledelse

Regnskabsfører
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Charlotte Møller

dp Consult v/Dorthe Poulsen

