
Regnskab over indsamlingen

{Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50000 kr. eller derunder.)

Oplysninger om indsamlingen lndsamlingsnævnets

j.nr.: 15-920-01045

Indsamlers navn(e): Philip Geil Jensen

Indsamlingsperiode: 8. juli 2015—8. juli 2016

lndsarnlingskontoens registrerings- og kontonummer: 4403 4403288845

Oplysninger om indtægter og udgifter

Indkomne bidrag 9917kr.

- Administrationsudgifter 250kr.

Ind saml ngsresu Itat

(indkomne bidrag fratrukket evt, udgifter) 9667kr.

Specifikation af udgifterne (fx gebyrtUlndsamlirigsriævnet):

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i

bekendtgørelse om indsamling mv. af 27. juni2014.

Specifikation af udgift Beløb

Bestilling af Mastercard til indsamlingskontoen for at kunne gøre brug af MobilePay 250kr.
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Anvendelse af indsamlingsresultat

Anvendelsen af indsamlingsresultatet skal være specificeret, jf. § 8, stk. 1, i

indsa mlings bekendtgørelsen.

lndsamlingsresultatet er anvendt til:

Specifikation af indsamlingsresultat Beløb

Der blev udbetalt til Charlotte Seneca, så hende og hendes børn sammen kunne tage på en tur og
hun kunne købe lidt nyt tøj til hendes børn 6500kr.

Der blev udbetalt til Charlotte Seneca, så huo igen havde mulighed for at lave noget med hendes
børn

3097kr.

Det resterende beløb blev udbetalt til Charlotte Seneca

70kr,

kr.

kr.
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kr.

kr.

kr.

kr.

alt 9667kr,

D lndsamlingsresultatet er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag

en erklæring om anvendelsen af indsarnlingsresultatet til lndsamlingsnævnet, 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. (OBS: Ved komiteer skal blanketten underskrives at alle tre komitemedlemmer)
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