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

Oplysninger om indsamlingen

Indsamlingsnævnets j.nr.: Sagsnr.: 19-700-02073

Indsamlers navn(e): Tomas Ellegaard

(ndsamlingsperiode: i .1.2020-31.12.2020

(ndsamhngskontoens registrerings- og kontonummer: 9235 2075799171

) Op(ysninger om indtægter og udgifter

Felt
Indsamlingsregnskab Beløb

001 Indkomne bidrag og Øvrige indsamhngsindtægter 425,00 kr.

002 - Administrationsudgifter 2 542,75
003 Indsamlingens overskud —2. i i 7,75 kr.

Specifikation at administrationsudgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):

Felt
Administrationsudgifter BelØb

200.1 MobilePay oprettelsesgebyr 999,°°kr.
200.2 MobilePay gebyr 999,°°kr.

200.3 MobilePay apr-jun 2020 147,°°kr,
200.4 Mobilepay månedligt abon. Jan 20
200.5 Mobilepay månedligt abon. feb 20 49,00 kr.

200.6 Mobilepay månedligt abon. sep 20 49,00 kr.

200.7 MobilePay gebyr 247,00 kr.

200.8 Mobilepay diverse gebyr 3,75kr.

200.9

j kr.

200j Ialt 2542’75kr.
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J Anvendelse af indsamlingens overskud

Felt
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1
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 0,00 kr.

EJ Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen at indsarnlingsresultatet til lndsamlingsnæv

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

Underskrifter

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

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven2 og indsanilingsbekendtgørelsen, jf. be

kendtgørelsens § 8, stk. 2.

085: Ved indsamlidger afholdt affysiske personer; komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komitemed
lemmer. Ved indsomlinqer afholdt afjuridiske personer skol regnskobet underskrives af de tegningsberettigede.

Dato: 6. september 2o2f,(

ÇCJ’27(
NavEt: Tcmss Ellegsard

(ôtLtY
Underskrift

Dato:

N ,vn:

‘Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv.
2 Lov nr.511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. med senere ændringer.

Dato:

Navn:

Underskrift

Underskrift


