
 

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

 

Oplysninger om indsamlingen 

Indsamlingsnævnets j.nr.: 18-920-02787   

Indsamlers navn(e): Foreningen til udgivelse af Sorøkalenderen, CVR 34568154 

Indsamlingsperiode: 28.10.2017-1.09.2018 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 6820-0001266837 

 

Oplysninger om indtægter og udgifter 

 

 

  

 

  

 

Specifikation af udgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet): 

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgø-

relse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

                                                            Specifikation af udgift 
 

                         Beløb 

 
Bilag 1B og 1C    Indsamlingsnævnsafgift 1100 kr. 

 
Bilag  2                Skiltex - skilteholdere til prisangivelse 310 kr. 

 
Bilag 3                 Bog&Ide -lamineringslommer til opslag  150 kr. 

  
Bilag 4                Salgsåbningsforfriskninger 200 kr. 

 
Bilag 1A             Bankgebyr  315  kr. 

 

kr. 

 
 kr. 

 
I alt  2075 kr. 

Indkomne bidrag Bilag A 33150 kr. 

- Administrationsudgifter Bilag A 2075 kr. 

Indsamlingsresultat  

(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter) 

31075 kr. 
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Anvendelse af indsamlingsresultat 

Anvendelsen af indsamlingsresultatet skal være specificeret, jf. § 8, stk. 1, i indsamlingsbekendtgørel-

sen. 

Indsamlingsresultatet er anvendt til: 

                                                       Specifikation af indsamlingsresultat 
 

                          Beløb 

 
Indsamlingsresultat 31075 kr. 

 
Udbetalt til Mælkebøttecentret 24-08-2018 30100 kr. 

 
  

Overføres til indsamling ved salg af Sorøkalender 2019 (korr. 24.10.2018 jf tlf aftale med Indsam-
lingsnævnet 
Henstår til betaling af indsamlingsnævnsafgift i oktober 2018 

975 kr. 

 

kr. 

 

kr. 

 

kr. 

 

kr. 

 

kr. 

 

kr. 

 
I alt  975kr 

0 kr. 

 

Indsamlingsresultatet er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag 

en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 

8, stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen. 

Korrer 

Underskrifter 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk. 3. (OBS: Ved komiteer skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer) 

Dato:                              Dato: 

Navn:                              Navn: 

 

Underskrift    Underskrift 

                             Foreningens revisor 

Dato:                              Dato: 

Navn:                              Navn 

x 


