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Ledelsespåtegning 

Ledelsen for indsamlingen har dags dato behandlet og godkendt det aflagte projektregnskab for 

perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019. Regnskabet udviser samlet indsamling i perioden på 

kr. 15.220. I perioden er samtidig foretaget betalinger i overensstemmelse med formålet på kr. 14.900. 

Den resterende del af indsamlingen er overført i overensstemmelse med formålet den 5. november 

2019, kr. 320. 

Projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med §7, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 

2014 om indsamlinger mv. 

Det er min opfattelse, at projektregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens resultat, 

herunder beskrivelsen af indtægter og omkostninger er korrekt og fyldestgørende for en økonomisk 

vurdering af indsamlingsresultatet for regnskabsperioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019. 

Det er ligeledes min opfattelse, at der er udført behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter 

forbundet med indsamlingen. Det fulde beløb, som vi har indsamlet, er overført til organisationen som 

anført i indsamlingens formål. Overførslerne er sket løbende i takt med indsamlingen og sidste 

overførsel er foretaget 5. november 2019, kr. 320. 

Det er min opfattelse, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i 

indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens §8, stk. 3 

 

København Ø, den 29. april 2020 

 

Mette Lykke 
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Resultatopgørelse for perioden 1. november 2018 - 31. oktober 2019 

 

Indtægter 

Indsamlet I perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019 via app          15.220 

 

Udgifter 

Bankoverførsler til Stop Spild Af Mad I perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019      -14.900 

              

Udgifter i alt                -14.900 

 

Resultat (Overført til Stop Spild Af Mad 5. november 2019)               320 
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Balance pr. 31. oktober 2019 

 

 

Aktiver 

Indestående på bankkonto tilhørende Too Good To Go ApS          320 

 

Passiver 

Forventede indbetalinger, indbetalt 5. november 2019          320 
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Anvendt regnskabspraksis 

Projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 

820 af 27. juni 2014 om indsamling mv. Dog er indsamlede midler ikke opsamlet på særskilt 

bankkonto, idet vi har overført midlerne direkte til Stop Spild af Mad (CVR-nr. 38 21 72 91) i 

overensstemmelse med formålet med indsamlingen. 

Indtægter  

Modtagne indbetalinger er modtaget ved at Too Good To Go's brugere har foretaget indbetaling via 

vores app. Indbetalingerne er foretaget med kreditkort og opgøres ultimo hver måned på lige fod med 

salg af mad. Når beløbet er opgjort, foretages overførsel af det fulde beløb til Stop Spild Af Mad uanset 

om vi har modtaget det fulde beløb fra kortindløser på dette tidspunkt. Vi har derfor ikke oprettet en 

særskilt bankkonto. 

Udgifter 

Udgifterne består alene af overførsler til Stop Spild Af Mad. Udgifter til administration er afholdt af Too 

Good To Go ApS og er derfor ikke fratrukket i de indsamlede midler. 

 

 

 


