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: 20.10.2018
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:

Oplysninger om indtægter og udgifter
Indkomne bidrag

41.610,00kr.

- Udgifter

0,00kr.

Indsamlingsresultat 1

41.610,00kr.

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014.
Specifikation af udgifterne:
Specifikation af udgift

Beløb

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
I alt

1

Indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter

kr.

Anvendelse af overskud
Anvendelsen af overskuddet skal være specificeret, jf. § 8, stk. 1, i indsamlingsbekendtgørelsen.
Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til:
Specifikation af overskud

Knæk Cancer indsamling 2018

Beløb

41.610,00kr.
kr.
kr.
kr.

I alt

41.610,00kr.

Overskuddet er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af overskuddet 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 foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.
Dato:
Navn:

Underskrift

Dato:
Navn:

Underskrift

Dato:
Navn:

Underskrift

2

Knæk cancer 20.10.18
Indgangs billet
stk
67

mad
kc
kr. 135,00 kr. 150,00

Amerikansk lotteri ved AIKs Venner
antal lodder
pris
kontant
795
10
mobile pay
205
10
1000
Donationer
på hjemmeside
på mobile pay
fra virksomhed
fra anonym giver
kontant
Auktioner

i alt
kc
kr. 19.095,00 kr. 10.350,00

I alt
kr. 7.950,00
kr. 2.050,00
kr. 10.000,00
kr. 300,00
kr. 1.510,00
kr. 10.000,00
kr. 4.000,00
700
I alt

1
2
3
4
5

gorenje gryde
carrera solbrille
story armbånd
3. mdr træning
Asti stol
andet
trøjer

bytte penge
Indsamling i alt

kr. 750,00
kr. 650,00
450
800
1800
550
750
-1000
kr. 41.610,00

