Regnskab over indsamlingen

Indsamling til Anette

Oplysninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.: 18-920-02593
Indsamlers navn(e): Anja Steensig Holmbäck, Sebastian Steensig Holmbäck, Sigrid Garfield Lund
Indsamlingsperiode: 10. juni 2018 – 10. december 2018
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 9570 12620098
Oplysninger om indtægter og udgifter
Indkomne bidrag

56.908 kr.

- Udgifter

1.381 kr.

Indsamlingsresultat 1

55.527 kr.

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

Ansøgning om tilladelse til indsamling
Renter og gebyrer til indsamlingskontoen

Beløb

1.100kr.
281 kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I alt

1.381 kr.

Anvendelse af overskud
Anvendelsen af overskuddet skal være specificeret, jf. § 8, stk. 1, i indsamlingsbekendtgørelsen.

1

Indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter

Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til:
Specifikation af overskud

Beløb

Overført til Anette Paritout

54.211 kr.

Indestående der skal overføres til Anette Paritout

1.316 kr.
kr.
kr.

I alt

55.527 kr.

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:

26.6.2019
Anja Steensig Holmbäck
Underskrift

Dato:
Navn:

26.6.2019
Sebastian Steensig Holmbäck
Underskrift

Dato:
Navn:

26.6.2019
Sigrid Garfield Lund
Underskrift
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REVISORERKLÆRING

Erklæring afgivet af uafhængig revisor
Til Indsamlingsnævnet j.nr.18-920-02593
Jeg har revideret resultatet for Indsamlingen Anette Paritout for regnskabsåret 10. juni 2018 - 10. december
2018, som udgør et resultat på 55.527 kr.
Jeg har påset om den fornødne dokumentation foreligger i forhold til udgifterne til administration og
anvendelse af overskud samt at opgørelsen indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om,
at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.
Det er min opfattelse, at resultatopgørelsen giver et retvisende billede af indsamlingens finansielle stilling pr.
10. december 2018 samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 10. juni 2018 - 10. december 2018.
Holte, den 26. juni 2019

Finn Rasmussen, mne17356
Registreret revisor

