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Regnskab over indsamlingen
Red Spillestedet Loppen

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

Oplvsninger om indsamlingen

I ndsa m I i ngsnævnets i.nr.: 2g-7 90-02481

lndsamlers navn(e): tr/ichelle Therese Smidt, Frederik Buur Rosbach, Jesper Bolund jensen

rndsamlingsperiode:26. maj 2020 tt 25. maj 2021

I ndsa m I i ngskontoens registrerings- og konton ummer: 840 I 000421 4906

1l Oplvsnineer om indtægter os udgifter

» Specifikation af administrationsudsifterne (fx sebvr til lndsamlingsnævnet):

Felt

nr
lndsamlingsregnskab Beløb

001 I nd kom n e bid ra g og Øvrige indsa m I ingsindtaegter 463.616,29k'

002 - Administrationsudgifter 28.050,640,
003 lndsamlingens overskud 0,00n,

Felt

nr
Administrationsudgifter Beløb

200.1 Gebyr ifm med Go Fund Me indsamlingen 28.050,64k,
700.2

kr

200.3
kr

200.4
kr

200.5
kr

200.6
kr

200.7
kr

200.8
kr

200.9
kr

200 I alt 28.050,64 k.
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3j Anvendelse af indsamlingens overskud

lndsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnæv-

net, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsenl.

U nderskrifter

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

get ioverensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven2 og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk. 2.

OBS: Ved indsamlinget' ofhotdt af fysiske personer; komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komitemed-

lemmer. Ved indsamlinger ot'holdt of juridiske personer skol regnskabet underskrives of de tegningsberettigede.

Dato:08.01.2022 Dato:

Navn:

Underskrift

Dato: 08.01.22

Navn: Jesper Bolund

Underskrift

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2O20 om indsamling m.v.
2 Lov nr. 51.1. af 26. maj 2Ol4 om indsamling m.v. med senere aendringer

Felt

nr
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 Løn 340.869,84 r,
300.3 Husleje 94.695,81 kr

300.3
kr,

300.4
kr,

300.5
kr,

300.6
kr

300.7
kr

300.8
kr

300.9
kr

300 Anvendt ialt 435.565,65 r,.

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt 0 00 kr


