
Side 1 af 3

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

Oplvsninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnetsj.nr.: { I -'Tc,,- - <.z:lSag

lndsamlers navn(e): }'*"*L |.r-r\ -.r1 *i\r.Sl\. 
rV[

lndsamlingsperiode: L,*,7' t,-;''" l'+'"-i-l'Å*' i'2'l

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: Tctf - C.._e- i S I V L'lf

!) Oplvsninser om indtægter os udgifter

2) Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebvr til lndsamlingsnævnet):

Felt

nr.
lndsamlingsregnskab Beløb

001 I ndkom ne bidrag og øvrige i ndsam li ngsindtægter

002 - Administrationsudgifter t "t1 kr../ -5a-v-C" c4,

003 lndsamlingens overskud

Felt

nr.
Ad ministrationsudgift e r Beløb

200.1 Ærr{, - o,.

200.2 *Q^rr\*,; 
C-'ri"t r'&,rr"Jr.-* /tø(t -u,

200.3 r-,1 (l
kr.

200.4
kr.

200.5
kr.

200.6
kr.

200.7
kr.

200.8
kr.

200.9
kr.

200 I alt /-l»,t) *kr.



Side 2 af 3

fl Anvendelse af indsamlinsens overskud

[-l tnAurrlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et årfra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamling§næv-

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.

fl)#§: Ved inrlsamlinrser afhoidt af fysiske se{s*ne{; k*miteer, sksi biank*t"ten ttntiersktives af alle tre komitemed-

lemmer. Ved inds*r4ling*r afhaldt a! juridiske persr.ner sk*! reqnskubet under.skrives af de tegninglsber*ttlgetle'

,^,,, [ff ' Qc2? i,rrr-ffi,r4.{ 
,n

Underskrift

Underskrift

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 25. februar 2020 om indsamling m.v.
2 Lov nr. 5L1 af 26. maj 2014 om indsamling m"v. med senere ændringer.

Dåto:

Navn:

Underskrift

Dato:

Navn:

Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 iåtJ' -ht*{s { *-) fi.traLx..k;' *f,f,.ÆJlo.*.
300.3 j#.*"*"+ { ,., ## *,,'?*$*r,* !,{-!'r' s** l//&'{** ur-

300.3 -I kr.

300.4
kr.

300.5
kr.

300.6
kr.

300.7
kr.

300.8
kr,

300.9
kr.

300 Anvendt i alt å"'F.!"N* n.

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt kr.


