Regnskab over indsamlingen

Remake Christmas Village

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

Oplysninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.:

1692001649

Indsamlers navn(e): Troels Nielsen, Anna Louise Nøhr Pedersen, Thomas Winther Pedersen
Indsamlingsperiode: 01/12/2016 ‑ 21/12/2016
Indsamlingskontoens registrerings‑ og kontonummer: 3409 11255868

Oplysninger om indtægter og udgifter
Indkomne bidrag

5.223 kr.

‑ Administrationsudgifter

2.646kr.

Indsamlingsresultat
(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter)

2.577kr.

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

Beløb

Gebyr til indsamlingsnævnet for anmeldelse af indsamling

1.000 kr.

39% skat af indsamlede midler

1.646 kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
I alt

2646 kr.

Anvendelse af indsamlingsresultat
Anvendelsen af indsamlingsresultatet skal være specificeret, jf. § 8, stk. 1, i
indsamlingsbekendtgørelsen.
Indsamlingsresultatet er anvendt til: Indsamlingen har været en hjælp til at dække følgende udgifter:

Specifikation af
indsamlingsresultat

Beløb

Lønninger til 3 ansatte ved Thomas Dambo inklusiv thomas  bygge og
projektledelse i 4 uger

90,000

Betaling / løn til selvstændig tømrermester

31,250

Løn til ekstern projektleder Anna Louise Nøhr i perioden oktober  december

20,000

Løn til intern projektleder
/ fundraiser og
kommunikationsmedarb
ejder ved Thomas
Dambo for arbejde
relateret til projektet
gennem 2016

80,000

Løn til Thomas Dambos
ansatte for indsamling af
genbrugsmaterialer i
2016

30,000

Løn til 2 ansatte i 14
dage til nedpilning og
oprydning af projektet

30,000

Samlede lønudgifter

281,25
0

Driftsudgifter

Strøm betalt til Teknik og miljøforvaltningen
Udgifter til benzin til transport af materialer mm.

9000
914

Dækning af transportudgifter for tømrerelever fra Falster

2340

Transport af større træ af Stark fragtmand

2500

Leje af alukassevogn i

18000

2

November / december
hos Lej et lig, til kørsel af
materialer mm igennem
projektet
Forplejning af frivillige

3000

Leje af værksted i to
måneder

30000

Samlede driftsudgifter

65754

Materialer, værktøj og
remedier
Krydsfiner og reglar til sikker styrkelse af konstruktionerne, købt hos Stark

Indkøb af værktøj og
nødvendige remedier
fra Stark
Skruer fra TopTrading.dk
LED lys
Workshop remedier,
sakse, lim, blyanter mv

Samlede
materialeudgifter

33,864

15,573
8,750
400
2500

61,087

Diverse udgifter
Afholdelse af
åbningsarrangement,
betaling til talere leje af
PA anlæg, forplejning
mv.

Udgifter i alt

10000

418091

Indsamlingsresultatet er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag en
erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8,
stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen.
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