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Dansk Myelomatose Forening 
Regnskab over indsamlingen ________________ 
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er pi 50.000 kr. eller derunder.) 

Oplysninger om indsamlingen 
Indsamlingsnævnets j.nr.: 20-700-02236

lndsamlers navn(e): Dansk Myelomatoseforening

Indsamlingsperiode: 1. marts 2020 til den 28. februar 2021

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 6060-0005763907

!l Oplysninger om indtægter og udgifter 

Felt 
Indsamlingsregnskab 

nr. 

001 Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter

002 - Administrationsudgifter

003 Indsamlingens overskud 

n Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til lndsamlingsoævnet): 

Felt 
Administrationsudgifter 

nr. 

200.1 Revisor 
200.2 

200.3 

200.4 

200.5 

200.6 

200.7 

200.8 

200.9 

200 I alt 

Beløb 

36.555,QQkr. 

6.250,QQkr.

3Q.3Q5,QQkr. 

Beløb 

6.250,00kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

6.250,00kr. 
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11 Anvendelse af indsamlingens overskud 

Felt 
Hvad er Indsamlingens overskud anvendt til? Bel•b 

nr. 
-

300.1 Patienthåndbog: AtlasGrafiske og Tegneboksen 43.321,50 

300.3 

300.3 

300.4 

300.5 

300.6 

300.7 

300.8 

300.9 

300 Anvendt i alt 43.321,50 

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt 0,00 

D 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 Indsamlingsnæv

net, jf.§ 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen 1. 

Underskrifter 

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

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven 2 og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be· 

kendtgørelsens § 8, stk. 2. 

0/lS 

, ..

Dato: -2</
'i:.

-2t>?,J 
Navn: 

Dato: 

Navn: 

Dato: 

Navn: 

Und�rsklift 

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v. 
1 Lov nr. Sll af 26. maj 2014 om indsamling m.v. med senere ændringer

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 
-

kr. 

kr. 
I 

kr. 



LI Kappelskov Revisionl:I) Godkendt Revisionsaktieselskab

Den uafhængige revisors erklæring 

Til Dansk Myelomatose Forening 

Konklusion 

Medfølgende regnskabssammendrag for Regnskab for indsamlingen, der omfatter sammendraget 
resultatopgørelse. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Dansk 
Myelomatose Forening for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2020 samt bogføringen til 28. 

februar 2021. 

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender 
er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med lov om fonde og 

foreninger. 

Regnskabssammendrag 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. 

Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det 

reviderede årsregnskab og vores erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede 

årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores 

erklæring om det reviderede årsregnskab. 

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom 

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 13. mart 2021 om 
det reviderede årsregnskab. 

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget 

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med 
lov om fonde og foreninger. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle 
væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores 
handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af 
erklæring om regnskabssammendrag. 

Hillerød, den 20. august 2021 

Kappelskov Revision Godkendt Revisionsaktieselskab 
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Jonna Roth 

Registreret revisor 
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