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*verskudserk§æå"ixrg G§/er åradsamr§ixagexr Friexads *f &eodwråå§ §ar*mark
{Kun til brug for erklæringer, hvor der blev indsamlet 5O-O0O kr- eller derunder jf. regnskabet")

Oplvsninger om indsamlineen lndsamlingsnævnets
j.nr.: rs-zoo.otasr

lndsamlers navn(e): Friends of Goodwill Danmark

lndsamlingsperiode: 1.9.19 - 30.6.20 + 1,.7.2O - 31.8.20

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 9582-000L065602

Arlvendelse af indsamlingens overskud

Felt
nr.

Overført overskud fra tidligere periode BeIøb

001 Overført overskud fra tidligere periode 1.9.19 - 30.6.20 i-o56,72 kr.

lndkomne indtægter i perioden L.7.2A * 31.8.20

alt for perioden 1.9-19 - 31.8.20

1.479,OO

L!.5r5,72

Kr.

Kr.

tlnad er indsamlingens overckud anvendt til? Beløb

400.1 \dm. MobilePay i perioden 1.7"20-31"12.2A 136,75
kr.

4ÆfJ.-2 iparekassen for Nørre Nebel og Omegn i perloden L.7.2O - 15"9.20.

lankoverførsel udgifter
kr.

400.3 )rojekt Raising Family og adm. udgifter for Friends of Goodwill Uganda. D.

,.7.2O og 15"9.20. Se bankudskrift
[3.670,00

kr-

400.4 ndsamlingsnævnet 3 1.8.20 L100,00
kr.

400.5
kr.

400.6
kr.

400_7

kr.

{{x}-8
kr.

j100.9

kr.

4{X} Anyendt i ah siden indsendelse af regnskahl seneste overs*udsedrlæring t5.606 kr.

401 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt l kr,
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n lndsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt, jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af det resterende indsamlingsoverskud til
lndsamlingsnævne! jf. § & stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsenl.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at midlerne er anvendt som

angivet ovenfor og i overenssternmelse med indsamlingens forrnål som godkendt af

lndsamlingsnævnet.
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Felt nr- Veiledning

001 Resterende overskud fra indsamlingen overført fra tidligere periode, jf. det indsendte

regnskab (Felt nr. 301) eller eventuelt seneste overskudserklæring (Felt nr. 401).

rm Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret jf-

indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. t, nr. 2. Der skal redegøres for anvendelsen af de

indsamlede midler, indtil sarntlige midler er anvendt, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk.

4.

Specificer, hvad der er anvendt af indsamlingens resterende overskud siden indsendelse af

indsamlingsregnskabetlseneste overskudserklæring.

Hvis overskuddet er anvendt tilyderligere formå1, end der kan specificeres i skemaet, kan

særskilt specifikation vedlægges som bilag.

1 Bekendtgørelse nr. 15O af 26. februar 2A2O om indsamling m.v.


