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

Oplvsninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnets j.nr.:

lndsamlers navn{e): AaSe BOnde ---- DBL KOOnZO

rnrrcamringsperiode: 18.07.21 til 31 .AT.21

I ndsa m li ngskontoens registreri ngs- og Lnntn.' 
! m1-.9!': 

-1 5 6'I 14n4'lAeÅ

1l Oplvsninser om indtæster os udgifter

il Sqecifikation af administrationsudgifterne (fx sebvr til Indsamlinssnævnet):

Felt

nr.
lndsamlingsregnskab Beløb

001 lndkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter

002 - Administrationsudgift er 3.959,18n,
003 lndsamlingens overskud 18.439 ,82r,

Felt

nr
Administrationsudgift er Beløb

200.1 Indsamlingsnævnet 1.100,00k,"
200.2 Benzinudgifter 1.194,00 r'.

200.3 Færgeoverfart 410,00 r...

200.4 Overnatning 310,00 r.,.

200.s Diverse 945,00 m

200.6
kr

200.7
kr

200.8
kr

200"9
kr

2@ I alt 3.959,00k,

22,399,000,



Side 2 af 3

$ Anvendelse af indsamlM

r' lndsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsar"nlingsnæv-

net, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

Underskrifler
U;C:;t:;;-,; j: :: :nsvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-
get i overensstemmeise med reglerne i indsamlingsloven2 og indsarnlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgør"eisens § 8, stk. 2.

dl8§; Ved jndsamlinger øfhaldt a{fysiske personer; kamiteer, skol blsnketten underskrives af ulte tre k:on'rite mtd-
lsffirner. \l*rj inrlsarnlinEer afhaldt af juridiske per.sr,:nerskøl reg*skabet underskrives af de teqningsberettigede"

Dato:3.2.202i

Nåvn:tr25q 3656s

Dato: 3.?.2021

Navn Han')e Gronoorg f.

År,;r:rol -ÅUrest c '.i
Underskrift

Dåto:

Navn:

Underskrift

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
2 Lov nr. 511 af 25. maj 2014 orn indsamling m"v. nred senere ændrlnger

Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 Beiøbet er blevet henlagt til senere brug indenfor DBL-Koonsc's humanitaere arbejde i Tourouba 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 kr

A*"fir**u


