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Berna
Regnskab over indsamlingen '

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

Oplysninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnets sagsnr.: 22-TAA-04670

lndsamlers navn(e): Komitåen Berna (Marianne Haugaard, Mona Rasmussen, Jørgen Hansen)

lndsamlingsperiode: 120421 - 31 1221

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 81 1 4-8628955

$_Oplysninger om indtægter og udgifter

A Specifikation af administrationsudsifter forbundet med indsamlingen (fx sebvr til lndsamlinesnævnet):

Felt

rti.
lndsamlingsregnskab Beløb

001 lndkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter 4.200,00u,
002 - Ad m inistrationsudgifter 1,200,00n,
003 lndsamlingens overskud 3.000,00n'.

Felt

nr.
Administrationsudgifter Beløb

200.1 Gebyr til lndsamlingsnævnet 1 .200,00 r,,..

200.2
kr.

200.3
kr.

200.4
kr.

?no E

kr.

200.6
kr.

200.7
kr.

200.8
Vr

200.9
kr"

200 I alt 1.200,00k,.
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3j Anvendelse af indsamlingens overskud

i-l lnOt.*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 Indsamlingsnævnet,

jf. § a, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

Underskriftgr

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsarnlingen er foretaget
i overensstemrnelse med reglerne i indsamlingsloven ' ag indsanrlingsbekendtgønelsen, jf.

bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

*S§; Ued inCsamlinger *fholdt sf fysiske personet; kamiteer, skc! blanketten underskri,;es af aiie tre kaniteraed-

lernmer. Veti indsam!inger afholdt a! juridiske p€rsorier skcl regnskubet underskrives uf de tegninEsbe rettigede

samt der, medansvarlige for indsørnlingen.

Dato;

Navn: [1,l6yi3y-|pe Haugaard

Dato: ålt/* Zct ZZ
Navn: Mona/Rasmussen

Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 Ortopædsko 1.250,00k,.

300.3 Vintertøj 1.500,001...
300.3 Dagligvarer 250,00r'.
300.4

kr.

300.5
kr.

300.6
kr.

300.7
kr.

300.8
kr.

30u.9
kr.

300 Anvendt ialt 3.000,00r,'.

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

U nderskrift
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Veiledning til Regnskabsblanket

Såfremt der er yderligere spørgsmål til udfyldelse af Regnskabsblanketten, kan Civilstyrelsen kontaktes på

telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 09.00 og 12.00 eller , henvis

gerne det relevante sagsnr.

Felt nr. Vejledning

001 lndsamlingens samiede indtægter i indsamiingsperioden anføres.

lndsamlinger og bidrag fortolkes i overensstemmelse med indsamlingslovens § 1, stk. 1og

stk. 3, herunder også hvorvidt salg anses som værende en del af indsamlingen.

lndsamlingsloven § 2 oplister, hvilke indsamlinger og bidrag, der ikke skal indgå i regnskabet,

ligesom bl.a. kontingenter ikke skal indgå i indsamlingsregnskabet.

002 I rubrikken overføres summen fra Felt nr. 200

003 lndsamlingens overskud beregnes som lndkomne bidrag (Felt nr.001)fratrukket eventuelle

Administrationsudgifter (Felt nr. 002).

200. Der skal f6res regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med

indsamlingen, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. L.

Specifikationens sum føres op i Felt nr. 002 Administrationsudgifter.

Hvis de;'er afholdt yderligere administrationsudgifter, end der kan specificeres i

skemaet, kan særskilt specifikation vedlaegges som bilag.

300. Anvendelsen af indsamlingens overskud skal vaere specificeret, jf.

indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1-, nr.2.

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

kan særskilt specifikation vedlægges som bilag.

301 Hvis indsamlingens overskud ikke er anvendt fuldt ud på tidspunktet for regnskabets

:flæosplcp anoivoc hplrthet hpr

Beregnes som Felt nr. 003 lndsamlingens overskud fratrukket Felt nr. 300 Anvendt i alt.

lnden 6t år fra regnskabets aflæggelse skal de ansvarlige indsende en erklæring

om anvendelsen af indsamiingens overskud tii incisamiingsnævnet, ji. § 8,

stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen. Se blanket"Overskudserklaering".


