
 

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.: 16-920-01401   

Indsamlers navn(e): Rising Hope, kontaktperson: Stine Andersen (formand) 

Indsamlingsperiode: 20.04.2016-19.04.2017 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: Reg. nr. 9570 konto nr. 0011621104 

 

Oplysninger om indtægter og udgifter 

 

   

   

 

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

relse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

Specifikation af udgifterne: 

                                                            Specifikation af udgift 
 

                         Beløb 

 
Kontogebyr 319,75 kr. 

 
Nyt betalingskort 250 kr. 

 
Telefon abonnement 286,09 kr. 

 
Hjemmeside (Unoeuro.dk og DK Hostmaster A/S) 156,6 kr. 

 
Medlemskontingent til CISU 600 kr. 

 
Indsamlingsnævn gebyr for anmeldelse af indsamling 1000 kr. 

 
I alt  2612,44 kr. 

Anvendelse af overskud 

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

                                                             
1 Indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter 

Indkomne bidrag 9841,42 kr. 

- Udgifter 2612,44 kr. 

Indsamlingsresultat 1 7228,98 kr. 
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 Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til: 

                                                       Specifikation af overskud 
 

                          Beløb 

 
Lokal projektleder afholder møde med myndigheder i Dar Es Salaam. Betaling af transport. Over-
ført til projektleder gennem World Remit d. 9/6-2016, trukket fra konto d. 13/6-2016 

699 kr.. 

 
Betaling af registreringsgebyr for stiftelse af lokal NGO i Tanzania. Overført til projektleder gen-
nem World Remit d. 17/6-2016, trukket fra konto d. 21/6-2016. 

1369 kr. 

 
Betaling af gebyr for udstedelse af certifikat for lokal NGO i Tanzania. Overført til projektleder 
gennem World Remit d. 26/6-2016, trukket fra konto d. 28/6-2016 

309 kr. 

 
Lokal projektleder afholder møde med samarbejdspartner i Dar Es Salaam. Betaling af transport. 
Overført til projektleder gennem World Remit d. 13/8-206, trukket fra konto d. 16/8-2016. 

479 kr. 

 
I alt  2856 kr. 

 

Overskuddet er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag en er-

klæring om anvendelsen af overskuddet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i ind-

samlingsbekendtgørelsen.  

 

Underskrifter 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk. 3. 

Dato:                              Dato: 

Navn: Stine Ardal Andersen                             Navn: Emilie Nørskov-Lauritsen 

 

 

Underskrift    Underskrift 

 

Dato:   

Navn: Simone Ruberg 

 

 

Underskrift    

28/9-2017 01-10-2017

01-10-2017


