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Overskudserklering over indsamlingen Acoustic Aid
(Kun til brug for erkleringer, hvor der blev indsamlet 50.000 kr. eller derunder jf. regnskabet.)

Oplvsninger om indsamlingen
lndsamlingsnBVnets j.nr.:'t 9-700-0 1 864

lndsamlers navn(e):SilaS HOlm RaSmUSSen & RUben RamSgaard

rndsamlingsperiode:Fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020

I ndsa m I i n gsko ntoe ns registre ri ngs- og konton u mmer: 5327 0400257 7 1 0

Anvendelse af indsamlingens overskud

Felt

nr,
Overfort overskud fra tidligere periode BelOb

001 Overfort overskud fra tidligere periode
14.958,55r<,

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Belgb

Jul (Gaver til 55 born + 11 staff, mad, aktiviteter, snacks) 8.335,96r,.
400.2 Uddeling af goodiebags til hjemlose efter tyfon 6.015,00pp
400.3 Vand til Community Scout bornehjem, efter tyfon 607,59k,
400.4

kr

400.5
kr

400.6
kr

400.7
kr

400.8
kr

400.9
kr

400 Anvendt i alt siden indsendelse af regnskab/ seneste overskudserklering 14.958,55t'.
401 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt 0,00k,

400.1
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lndsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt, jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et 6r fra i dag en erklering om anvendelsen af det resterende indsamlingsoverskud til lnd-
samlingsnevnet, jf. 5 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgorelsenl.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklerer ved underskrift, at midlerne er anvendt som

angivet ovenfor og i overensstemmelse med indsamlingens formil som godkendt af lndsamlingsnev-
net.

A8S: Ved indsanilinger afholdt af fysiske personer; komiteer, sktsl blsnketten underskrives af alle tre komitemed-
lemrner. Ved indssmltnger afholdt af iuridiske persaner skal regnskabet underskrives af de tegningsberettigede.

oatoillOS-2022
Navn: Markus Holm RaSmussen

Dato:

Navn:

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Dato:

Navn

1 Bekendtgorelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v

tr
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Veiledning til Overskudserklmring

S6fremt der er yderligere sporgsm6l til udfyldelse af Overskudserkleringen, kan Civilstyrelsen kontaktes

pi telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 3.0 og 13 eller lrilrj "_ r " t'1. ,,_, ,,-,_. _,, I r,::, gerne med an-

f6relse af det relevante sagsnr. i emnefeltet.

Felt nr. Vejledning

001 Resterende overskud fra indsamlingen overf6rt fra tidligere periode, jf. det indsendte regn-

skab (Felt nr. 301) eller eventuelt seneste overskudserklaring (Felt nr. 401).

400 Anvendelsen af indsamlingens overskud skal vere specificeret, jf. indsamlingsbekendtg0rel-

sens S 8, stk. L, nr. 2. Der skal redegores for anvendelsen af de indsamlede midler, indtil samt-

lige midler er anvendt, jf. indsamlingsbekendtggrelsens 5 8, stk. 4.

Specificer, hvad der er anvendt af indsamlingens resterende overskud siden indsendelse af

indsamlingsregnskabet/seneste overskudserklering.

Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formSl, end der kan specificeres i skemaet, kan

serskilt specifikation vedlegges som bilag.

401 Hvis indsamlingens resterende overskud ikke er anvendt fuldt ud pe tidspunktet for

overskudserkleringens aflaggelse.

Beregnes som Felt nr. 001. lndsamlingens resterende overskud fratrukket Felt nr. 300

Anvendt i alt siden afleggelse af regnskab/seneste overskudserklering.

lnden 6t 5r fra overskudserkleringens afleggelse skal de ansvarlige indsende en erklering

om anvendelsen af det resterende indsamlingsresultat til lndsamlingsnavnet, jf. S 8, stk. 4, i

indsamlingsbekendtgorelsen.


