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

Oplysninqer om irrdsqgrf inepn
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lndsamlingsnævnets j.nr.: ?- t - ?ocs *ø-3€ 2\

tndsamtersnavn(e): Sk,o\e'": d e,.vlL"', be\b*c UJL* t'o\ t'' Lg(oa *'*rå

lndsarnlingsperiode: t '**j 2o21 UJ dev^ 3o ' ogÅ\ 2<sZ2 '

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: q g?o ISZ 1 o :} 6Y

!) Oplvsnineer om indtæster oe udeifter

Felt

J1r.
lndsa m lingsregnska b Beløb

001 lndkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter {oCI5 kr"

002 - Ad m i n istrationsudgifter lloo kr'

003 lndsamlingens overskud + qq+ kr'

4 Specifikation af administrationsudsifterne (fx sebvr til lndsamlinssnævnet):

Felt

nr,
Ad m i n istratio nsu dgifte r Beløb

200.1 G "J,c-4{^ 
-{uU i."-,då G§-t U-.*= \,/1. CQ,LJ * *Å tloo kr.

200.2
kr.

200.3
kr.

200,4
kr,

200.5
kr.

200.6
kr.

204.7
kr.

200.8
kr.

200.9
kr.

200 I alt t { cpæ kr.



Side 2 af 3

il Anvendelse af indsamlingens overskud

I tnar.rlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf, ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnæv-
net, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

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.

OB5: Ved indsarnlinger afhaldt øf fysiske personer; komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komitemed-

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

U nderskrift

Dato: i?få LL
Navn: 

L d
Underskrift

1 BekendtgØrelse nr. 160 af 26. februa r 2O2O om
2 Lov nr. 51.1 af 26. maj 2At4 om indsamling m.v.

indsamling m.v.

med senere ændringer.

Felt

ll r.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1
kr.

300.3
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 kr.

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt .#r kr.

U nderskrift


