
Side 1af3

foreningen faraja

Regnskab over indsamlingen
(kun til KOC tot regnskber. hvz: det ndsamlede beøb c’ på 50000kr eItt dCtudC1.)

Oplysnirwer om indsamlingen

Indsamllngsriævnets j.nr.: 20-700-02986

Indsamlers nan(e): Foreningen Faraja

Indsarnlingsperiode: 29. november 2020 - 28. november 2021

Indsanilingskontoens registrerings- og kontonummer: 5958 0000110378

fl OØlysninger om indtægter og udgifter

Felt Indsamflngsregnskab Beløb

ooi indkomne bidrag og øvrige indamlingsindtægter
18970 1cr.

002 - Administrationsudgifter
68,5 1cr.

003 Indsamlingens overskud
18901.50 kr.

22 Specifikation af administrationsudgitterne (fx gebyr til lndsamlinRsnævnet):

Flt Adinlnlsteatlenwdglfler Beløb

200.1 Renter til bank 68,5
1cr.

200.2 1cr.

200.3 1cr.

200.4
1cr.

200.5 1cr.

200.6
kr.

200.7
1cr.

200.8 1cr.

200.9
—

200 I alt 6B,5
kr.
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) Anvendelse af indsamlingens overskud

( Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 f Overfort til drift af Faraja Horne i Tanzania 18901,50
ki.

300.3
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 18901,50 kr.

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

Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jr. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen at indsamlingsresultatet til lndsamlingsnæv

net,jf. § 8, stk. 41 indsamlingsbekendtgerelse&,

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven1 og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be
kendtgørelsens § 8, stk, 2.

OBS: Ved indsomlin get ofholde alfysiske personer; kamiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komftcrned

lemmer, Ved indsamlinget afholdt af juridiske personer skal regnskabet underskrives tif de tegningsberettigede.

i

Dale: 1004 2022
Navn:

c7-4M• tiskrift

Dato: 10042022

Navn: Tnne Lndegflra (J

undersknh

One: 10042022
Navn: LOnG LOrd

Underskrift

‘Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
Lov nr. 511 af 26. maj 2014cm indsamling mv. med senere ændringer.


