
Side 1 af 3

Regnskab over indsamtingen W 3 eeok {*s E.^vr.
{Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplvsninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnetsj.nr.: 1.$--+oO-oZ\§t

Indsamlers navn(e): €.U* BoU. ALu -* §<'l"k Ge'Å rr ii^o Citt;.

lndsamlingsperiode: t jr^^".^. Za?9 h\ 8.5.^.*, ZpLt

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 5qtq SABLIL\

1) Oplvsninser om indtæster os udsifter

Felt

nr.
lndsamlingsregnskab Beløb

001 lndkomne bidrag og gvrige indsamlingsindtægter q3 6 5c,- kr

002 - Ad min istrationsudgifter \.t{5§,- kr'

003 lndsamlingens overskud \z.?cD,- kr'

U Specifikation af administrationsudsifterne (fx sebvr til lndsamlinssnævnet):

Felt

nr.
Administrationsudgift er Beløb

200.1 orr§r \",\ bo^".\rn \.4s,- kr.

200.2
WJ-Vr h\ i*,Lso'^"\inSsna^''rTrL t1^ 4j"/t- Prit (mD) 5, - kr.

200.3
kr.

200.4
kr.

200.5
kr.

200.6
kr.

200.7 ,a
kr.

200.8
kr.

200.9
kr.

200 lalt / \.t5q- kr.



Side 2 af 3

il Anvendelse af indsamlinsens overskud

l_l tnarr*lingens 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 indsamlingsbekendtgørelsen1.

U nderskrifter

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.

OFS; fed inc.isamling*r ,sfno!clt af fysiske p€rscner; kctxiteer, skal biant<*tten tiriderskrive s sf ølie tre l<omiter":te,i-

lemnser. Ved rndsanlinger *t'holdt af juridiske persaner skal regi)skGlret underskrives cl de tegningsberertigede.

'd-

i'T'' ti, g=,zt 5 kÅ

1 Bekendtgprelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
2 Lov nr. 511 af 26. ma12O!4 om indsamling m.v.

indsamling m.v.

med senere ændringer.

Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud ånvendt til? Beløb

300.r. §d"""V*,t Hu^.,^^". \lof" 5.081,?3,- r,..

300.3
hO* *tuP t \o"\ §ou\* 7"q}q,- kr.

300.3
AÅvo\r& SeJ^ebel'{å tr. 5.812.,2-S- u'.

300.4
h*"oL^t Sii\t *,,,^ v-. \2\g,A\- kr

300.s
§.rt^l 'tL 3.m,- kr.

300.6 es** 2,0CD,- kr.

300.7 txt^* nti?,3q- o,"

300.8
§"4i.o-[ f"§ \3.i11,\s,- r..

300.9
kr.

300 Anvendt i alt Ht.?oo,- kr.

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

U nderskrift


