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Regnskab over indsamlingen
Lytterstøtte til fodboldpodcast

Oplvsninser qm indsamlinsen
I ndsa m li ngsnævnets i.nr.: 29 -7 00-0ZSB2

lndsamlers navn(e): NiCOlaj BrUUn RaSmUSSen

rndsamlingsperiode:15. juli 2O2A - 14. j:lJi 2A21

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 9873 8730348550

!) Oplvsninser om indtægter og udsifter

L Specifikation af administrationsudsifterne (fx sebvr til lndsamlinssnævnet):

Felt
lndsamlingsregnskab Beløb

001 lndkomne bidrag og Øvrige indsamlingsindtægter 22.364,00n'
002 - Ad min istrationsudgifter 2.600,000,
003 lndsamlingens overskud 19.764,00n,.

Felt

nr.
Ad m inistrationsudgifter BelØb

200.1 Gebyr til indsamlingsnævnet 1 .100,001,
2A0.2 Gebyr til bank ifm. kontooprettelse og netbankadgang 1.500,00u
200.3

kr

200.4
kr

200.5
kr

204.6
kr

2o0.7
kr

200.8
kr

240.9
kr

200 I alt 2.600,00k,

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

nr.



Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 lndkøb af udstyr til optagelse og redigering 15.835,00 kr

300.3 Betaling af software til redigering samt dataindhentning 4.141,00 kr,

300.3
kr

300.4
kr

300.5
kr

300.6
kr

300.7
kr

300.8
kr

300.9
kr

300 Anvendt i alt 19.976,00 kr,

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt 0,00 kr
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3i Anvendelse af indsamlingens overskud

lndsamlingens 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.

0&5: Ved indsamlinEer afhaldt af fysiske personer; kamiteer, skol blonketten underskrives of ølle tre kamitemed-

lemmer. Ved indssmlinger afhaldt of juridiske personer skol regnskabet underskrives af de tegningsberettigede.

Dalo:20-02-2022

NaVn : Nicolaj Bruun Rasmussen

Dato:

Navn:

U nderskrift

Underskrift

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
2 Lov nr. 517 af 26. maj2074 om indsamling m.v. med senere eendringer

Underskrift

Dato:

Navn:
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Veiledning til Regnskabsblanket

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@civilstvrelsen.dk. gerne med anfø-

relse af det relevante sagsnr. i emnefeltet.

Felt nr. Vejledning

001 I ndsa m lingens indtægter i indsamlingsperioden anføres

lndsamlinger og bidrag fortolkes i overensstemmelse med indsamlingslovens § 1, stk. L og

stk. 3, herunder også hvorvidt salg anses sorn værende en del af indsamlingen.

lndsamlingsloven § 2 oplister, hvilke indsamlinger og bidrag, der ikke skal indgå i regnskabet,

ligesom bl.a. medlemsskaber og -kontingenter ikke skal indgå i indsamlingsregnskabet,

oo2 I rubrikken overføres summen fra Felt nr. 200.

003 lndsamlingens overskud beregnes som lndkomne 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 fgres op i Felt nr. 002 Administrationsudgifter.

Hvis der er afholdt yderligere administrationsudgifter, end der kan specificeres i ske-

maet, kan særskilt specifikation vedlægges som bilag.

300 Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendt-

gørelsens § B, stk. L, nr.2.

Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formå1, 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 lndsamlingens overskud fratrukket Felt nr. 300 Anvendt i alt.

lnden 6t år fra regnskabets aflæggelse skal de ansvarlige indsende en erklæring om an-

vendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbe-

ke ndtgørelsen. Se bla n ket "Overskudserklæri ng".


