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Oplysninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnetssagsnr.: 7l' lga - CJ)"71
rndsamrers navn(e): -5 fu+{^ /"r;;,1 rri 

" *lf" 4rn 
l'"'('

Indsamringsperiode: /5ll - e0 U - 3t l, " ZO )-L

lndsamlingskontoensregistrerings-ogkontonummer: V32C. I O 5l l'13

!|_Oplvsninger om indtægter og udgifter

Felt

nr.
lndsamlingsregnskab Beløb

001 lndkomne bidrag og 6vrige indsamlingsindtægter /, §oo - o'

oo2 - Ad min istrationsudgifter /. ln - kr'

003 lndsamlingens overskud
4 ao.- 

kr'

U Specifikation af administrationsudgifter forbundet med indsamlingen (fx sebvrtil Indsamlingsnævnet):

Felt

nr.
Ad ministrationsudgifter Beløb

200.1 kl,,t 1ødtaw lina t nav r,cl l. lll / kr.

244.2 I I kr.

200.3
kr.

200.4
kr.

200.5
kr.

200.6
kr.

200.7
kr.

200.8
kr.

200.9
kr.

200 I alt /.ln - kr.



Side 2 af 3

A Anvendelse af indsamlineens overskud

I tnOrrrlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender
inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnævnet,
jf. § g, stk.4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget
i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven ' og indsamlingsbekendtgørelsen, jf.

bekendtgørelsens § 8, stk. Z.

#S.§; i/*d firdsr:.æli*g*r *fk*ldt */$sisåe ilrrssrer,' l<*rnr'fee1 så#f ål*,,r*efte * Ltnd*rskrives *f *ll* trE *er*rifem*d-
lxrnrvi*r. L/*# ilr#s*mfing*r *Jft*idr *rrj*rr'#lså* §*rs${rsr skrs! r*g*skrstt*f #r:der-skriu*.s *f iCs. fegnlægs&ercttised*
ssr:'if dsi'l m * d a n sv st rl i g * f* r i rt ri s * nt I i * g e n.

Dato: 04. 06" )o I »
Navn: SUTtl KPeq€Lu il »

Dato: )"lb' dA
Navn: Efluivb? E/JIG

-4Unders(rft

e
Dato: .{a oå.4a.€2

tNA ftlu A;ks i:N

l 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.

Navn: {.

d-/zZn

Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? BeIøb

300.1 )el a1 /oaoh'0, h'l nvt /ha/-/ct J t(/ 4lu.0,.
300.3 ( 7

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 4n - kr.

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt
I

kr.

U nderskrift


