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

Oplysninger om indsamlingen 
Indsamlingsnævnets j.nr.:  

Indsamlers navn(e): 

Indsamlingsperiode: 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 

Oplysninger om indtægter og udgifter 

Specifikation af administrationsudgifterne (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. 

            
Administrationsudgifter      Beløb 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Indkomne bidrag kr. 

- Administrationsudgifter i alt kr. 

Indsamlingens overskud
(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter) kr. 

I alt  kr. 

1 

8.469,27 

9.569,27

1.100,00

Indsamlingsnævnet, gebyr 1.100,00

18-700-01075

8401-1066499 & 8401-1073800

Indsamling til Næstehjælperne Amager

Kirsten Just, kasserer for Projektbutikken Næstehjælperne Amager

1. okt. 2018 - 30. sep. 2019 



2 

Anvendelse af indsamlingens overskud
Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1 . 

Indsamlingens overskud er indkomne bidrag fratrukket eventuelle administrationsomkostninger.

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?       Beløb 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

I alt  kr. 

Indsamlingens overskud 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. 

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 

Dato: 
Navn: 

Underskrift 

Dec. 2018 - Julehjælp, 1 x 1000 kr.

Dec. 2018 - Julehjælp 3 x 500 kr.

Jan. 2019 - Hjælp til medicin

Juni 2019 - Hjælp til foto til ledsagerkor

Juli 2019 - Hjælp til ferie 

Juli 2019 - Hjælp til bårebuket

Sep. 2019 - Hjælp til medicin

4.550

500

200

1000

100

250

1.500

1.000

Indsamlingstilladelsen er fornyet og gældende til 30. sep. 2020.  Og overskuddet på 3.919,27 kr. 

overføres til regnskabet for indsamlingsperioden 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020.

20. januar 2020
Kirsten Just
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