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

Oplvsninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnets sagsnr.: 21 -700-04026

lndsamlers navn(e): POSitiVg fU ppen

rndsamlingsperiode: 1. december 2021 - 31. deCember 2021

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 1 551 6491 022

f)_Oplvsninger om indtægter og udgifter

il Specifikation af administrationsudeifter forbundet med indsamlinsen (fx sebvr til lndsamlinesnævnet):

Felt

nr.
lndsa mlingsregnskab Beløb

001 I nd komne bid rag og Øvrige indsamlingsi ndtægter 5.505,00 u,

002 - Administrationsudgift er 1 .367,00 u'

003 lndsamlingens overskud 4.1 39,00 n'.

Felt

nr.
Administrationsudgifter Beløb

200.7 Gebyr til lndsamlingsnævnet 1 .100,00 u.
200.2 Bankgebyr 267,00 r,
200.3

kr.

200.4
kr.

200.5
kr.

200.6
kr.

200.7
kr.

200.8
kr.

200.9
kr.

200 I alt 1.367,00k,.



3_) Anvendelse af indsamlinsens overskud

l-l tnArr*lingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnævnet,

jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

U nderskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen erforetaget
i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven ' og indsamlingsbekendtgørelsen, jf.

bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

OBS: Ved indsomtinger afhotdt af Iysiske personer; komiteer, skal blonketten underskrives of olte tre komitemed-

lemmer. Ved indsamlinger ofholdt of juridiske personer skol regnskobet underskrives of de tegningsberettigede

somt den medonsvarlige for indsomlingen.

o",", §74"Qe
Navn: 1r1;g,(s 11s6p61

'1

Dato: i | .\aL4-
Navn: Lisbeth Poppel Jørgensen

l Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
2 Lov nr. 5tl af 26. maj2074 om indsamling m.v. med senere ændringer.
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Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 Støtte for hiv-positive og aids-syge medlemmer kr.

300.3 af vores forening f.eks til transport og kr.

300.3 nyanskaftelser ti I værestedet 4.1 38,00 r.'..

300.4
kr.

300.5
kr.

300.6
kr.

300.7
kr.

300.8
kr.

300.9
kr.

300 Anvendt i alt 4.138,00r<r.

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


