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

Oplysninger om indsamlingen 
Indsamlingsnævnets j.nr.:  

Indsamlers navn(e): 

Indsamlingsperiode: 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 

Oplysninger om indtægter og udgifter 

Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgø-
relse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

            
Administrationsudgifter      Beløb 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Indkomne bidrag kr. 

- Administrationsudgifter i a t kr. 

Indsamlingens o ers ud
(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter) kr. 

I alt  kr. 
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Anvendelse af indsamling ns o rs d
Anvendelsen af indsamling ns o rs d skal være specificeret, jf. indsam in s ndt r s ns § 8, stk. 1 . 

Indsamling ns o rs d er ind omn idra ratr t nt administrationsom ostnin r

ad er indsamlingens overskud anvendt til?       Beløb 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

I alt  kr. 

Indsamling ns o rs d 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 foreta-
get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-
kendtgørelsens § 8, stk. 3. (OBS: Ved komiteer skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer) 

Dato: 29/6-2021       Dato: 
Navn: Claus Jørgen SChou        Navn: 

Underskrift Underskrift 

Dato: 
Navn: 

Underskrift 
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Ida Brix
Ida Brix

Simon Prahm
29/06/21
Simon Prahm



Til Justitsministeriet – Civilstyrelsen  
 

 

Sagsnr.: 20-72-00314  

Erklæring om indsamlingens lovlighed 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, 
at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og 
indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4.  

 
 
 
Simon Prahm CEO 
 
 
 
 
Lotte Fløe Marschall Formand 
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