
Side 1 af 3 

Friends of Goodwill Danmark Regnskab over 
indsamlinge  
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.) 

Oplysninger om indsamlingen 

Indsamlingsnævnets sagsnr.: 20-700-02734 

Indsamlers navn(e): Friends of Goodwill Danmark 

Indsamlingsperiode: I .9.2020 - 30.6.2021  

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 

LLOplysninger om indtægter og udgifter 

Felt 

nr. 
Indsamlingsregnskab Beløb 

OOI  Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter kr. 

002  
- Administrationsudgifter 1.1 55,60 kr

 

003  
Indsamlingens overskud 44.908,40kr. 

2) Specifikation af administrationsudgifter forbundet med indsamlingen (fx gebyr til Indsamlingsnævnet): 

Felt 

nr. 
Administrationsudgifter Beløb 

200.1 Administrations / printerpatroner 87,60 kr. 

200.2 Mobile pay / gebyr + transaktionsomkst. 568,00 

200.3 Overførselsudg. bank 500,00kr. 

200.4  
kr. 

200.5  
kr. 

200-6  
kr. 

200.7  
kr. 

200.8  
kr. 

200.9  
kr. 

200 I alt 
1 . 

155,60kr 
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3) Anvendelse af indsamlingens overskud 

Felt 

nr. 
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb 

300.1 Geder 2.513,50kr 

300.3 Raising family 19.550,00kr 

300-3 Renovering skolebygning 25.000,00kr. 

300.4  
kr. 

300.5  
kr. 

300.6  
kr. 

300.7  
kr. 

300.8  
kr. 

300.9  
kr. 

300 Anvendt i alt 47.063,50kr. 

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

Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender 
inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, 
jf. 5 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsenl. 

Underskrifter 

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

foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven 2 og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. 

bekendtgørelsens 5 8, stk. 2. 

OBS: Ved indsamlinger afholdt affysiske personer; komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre 

komitemedlemmer. Ved indsamlinger ofho!å? afjuridiske personer regnskabet underskrives af de 

tegningsberettigede samt der:  

Dato:  

22 

Navn: 

 Underskrift Underskrift 

Dato: 
Navn: 

 Underskrift  

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



2 Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. med senere ændringer. 


