Lio n s Clu b M ø l d r u p s i n d sa m lingsregnskab for indsamling
efter journalnummer 16-920-001346
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet eft er journalnummer 16-920-001346.
Regnskabet dækker indsamlingsperioden 28. mart s 2016 – 18. april 2016 samt perioden eft er indsamsamlingen frem t il 4. januar 2017 i forhold t il udlodning af midlerne.

16.800 kr.

Køb af t ulipaner
Gebyr indsamlingsnævn
Port o og papir

-6.080 kr.
-1.000 kr.
-1.317 kr.

Resultat af indsamlingen

8.403 kr.

Anvendt t il formålet
Anvendt fra tidligere indsamling

-10.000 kr.
-1.597 kr.

Det rest erende beløb er indsat på en dert il særlig opret t et indsamlingskont o, der specificeres således:
Indest ående primo
Rent e af indest ående
Bet alt fra anden kont 0
Result at af indsamling
Indestående ultimo

6.824 kr.
94 kr.
1.000 kr.
-1.597 kr.
6.322 kr.

Anvendt regnskabspraksis

I indsamlingsregnskabet indregnes modt agne beløb, som indsæt t es på den t il formålet opret t ede
bankkont o. Udgift er indregnes med de beløb, der er udbet alt fra den t il indsamlingen hørende bankkont o.

Ledelsespåtegning

Foranst ående regnskab viser indkomne indt ægt er og afholdt e udgift er via indsamling i overensst emmelse
med lov nr. 623 af 15.09.1986 og bekendt gørelse nr. 523 af 15.12.1971 om offent lige indsamlinger.

Indsamlingsregnskabet er aflagt eft er beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Jeg anser den valgt e regnskabspraksis for hensigt smæssig, således at indsamlingsregnskabet giver et
ret visende billede af indsamlingens indt ægt er og udgift er.

M øldrup, den 17. juli 2017
Hans Pet er Andersen
Ansvarlig for indsamlingen

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 6fca4a04jsTrS5596097

Salg af tulipaner

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Hans Peter Andersen
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Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-838206028245
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Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig
og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for
digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og

dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi
beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette
dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og
gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse.

europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige
digitale signaturer.
Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge
vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter

