
Side 1affu

Regnskab over indsamlingen
Hippo Run

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

0plysninger om indsamlinsen
lndsamlingsnævnets j.nr.: 

1 0-1 00-00379

lndsamlers navn{e}: Lene ROhde

rndsamlingsperiode: 01 -01-2020 I 31-12-2A20

I ndsarnlingskontoe ns registrerings- og kontonurnme r:

!) Oplvsninger om indtægter os udsifter

A Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebvr til Indsamiinssnaevneti:

Felt

nr
lndsamlingsregnskab Beløb

001 lndkomnebidragogøvrigeindsamlingsindtægter i ,tC. {;Wd-. SLJ ,å ti 53.386,000,

002 - Administrationsudgifter 12,692,00n,
003 lndsamlingens overskud 40.694,00n'

Felt

nr
Administrationsudgift er Beløb

200.7 salgs fremmende om kostninger 920,00 p..

200.2 rejse aktiviteter 9.554,00r,'.
200.3 administrations omkostn inger
200.4 indsamlingsnævnet 1.100,00k,.
200"5

200.6

244.7
kr,

200.8
kr,

200"9
kr

200 I alt 12.692,00k,.

1.1 18,00p'.

kr.

kr.



Side 2 afå

A Anvendelse af indsamlingens overskud

Felt

nr
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 Direkte hjælp 29.330,00 kr

300.3 i form af indkøb af Safepad bind og kr

300.3 hyg iej neforbyggende foranstaltni nger kr

300.4 til børn på 10 skoler i Siaya province i Kenia kr

300.5
kr

300.6
kr

300.7
kr

300.8
kr

300.9
kr

300 Anvendt i alt 29.330,00 kr

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt 1 1.364,00 kr.

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 indsamlingsbekendtgørelsen1.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsarnlingen er foreta-
get i overensstemmelse nned reglerne i indsamlingsloven2 og indsamlingsbekendtgØrelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk" 2.

ABS: Ved indsamlinger afholdt af fysiske persaner; komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komitemed'

lemmer. Ved indsamlinger afholdt of juridiske personer skal regnskobet underskrives of de tegningsberettigede.

K

o"., gf/-H 
-Navn: 2-4v1.L \4av.rå-e

Dato:

Navn:

DåtO:

Navn:

Underskrift

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v,

Underskrift


