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Regnskab over indsamlingen 
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.) 

Oplysninger om indsamlingen 
Indsamlingsnævnets sagsnr.: 

Indsamlers navn(e): 

Indsamlingsperiode: 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 

1) Oplysninger om indtægter og udgifter

Felt 
nr. 

Indsamlingsregnskab Beløb 

001 Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter kr. 

002 - Administrationsudgifter kr. 

003 Indsamlingens overskud kr. 

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

Felt 
nr. 

Administrationsudgifter Beløb 

200.1 
kr. 

200.2 
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 kr. 
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� Anvendelse af indsamlingens overskud 
Felt 

nr. 
Hvad ,er indsamlingens-overskud anvendt til? Beløb 

300.1 

300.3 

300.3 

300.4 

300.5 

300.6 

300.7 

300.8 

300.9 

300 Anvendt i alt 

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt 

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 indsamlingsloven2 og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be
kendtgørelsens § 8, stk. 2.

OBS: Ved indsamlinger afholdt af fysiske personer; komiteer, skat blanketten underskrives af alle tre komitemed

lemmer. Ved indsamlinger afholdt af juridiske personer skal regnskabet underskrives af de tegningsberettigede. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Dato: 

Navn: Billlille Halkjær Storaarg 

Underskrift 

-- � � �=-Underskrift 

Dato: 

Navn: 

Underskrift 

1 Bekendtgørel.se 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.

Tilskud til ammerådgivningen
116,50




	Regnskabsblanket maj 2022.pdf
	Regnskab over indsamlingen
	Vejledning til Regnskabsblanket


	Regnskab over indsamlingen: Forældre og fødsel
	Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter: 1400
	Administrationsudgifter: 1283.5
	Indsamlingens overskud: 116.5
	Administrationsudgifter2001: Ansøgning om tilladelse til indsamling
	Administrationsudgifter2002: Myshop/mobilepay
	Administrationsudgifter2003: 
	Administrationsudgifter2004: 
	Administrationsudgifter2005: 
	Administrationsudgifter2006: 
	Administrationsudgifter2007: 
	Administrationsudgifter2008: 
	Administrationsudgifter2009: 
	Text1: 21-700-03168
	Text2: Forældre og fødsel
	Text3: 01/01/2021-31/12/2021
	Text4: 5375 0000242719
	Text5: 1100
	Text6: 183.5
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 1283.5


