
Penge til rådighed dækker over foreningens egenkapital, 
kasseholdning og øvrige likvide midler. Her skal ikke 
medregnes f.eks. fast ejendom, instrumenter, mv.

Beskriv ud fra punkt 1-5, hvad beløbet dækker over.

Foreningens senest afsluttede årsregnskab Indtast beløb Noter

Samlede indtægter

Resultat

Penge til rådighed (egenkapital, kassebeholdning, øvrige likvider)

Gældsforpligtelser 

Indtægter og resultat Indtast beløb Noter

År 2020: Forventede indtægter (før nedlukning)

År 2020: overskud / underskud  (efter nedlukning)

§3: Tabt omsætning i perioden d. 11. marts - 28. februar 2021 Indtast beløb Beskriv hvad beløbet dækker over 

a) Allerede afholdte udgifter til foreningens aktiviteter, der er 
aflyst som følge af nedlukning for aktivitet.

b) Tabte indtægter for aflyste arrangementer og foreningsaktiviteter,       
inklusive indtægter for billetsalg eller deltagerbetaling.

c) Tabte indtægter for gennemførte arrangementer og forenings-      
aktiviteter med nedsat deltager – eller publikumsantal pga. 
forsamlingsforbuddet og lignende restriktioner.

d) Tabte indtægter fra lokaleudlejning, lokaleleje, udstyr, scener, mv. 

e) Tabte indtægter fra medlemskontingenter og/
eller støtteindbetalinger.

I alt 

Tab i forhold til indtægter i % 

Indtast beløb

Ansøgt beløb 

Økonomi 

Årsregnskab

Økonomiskema til DFS' COVID-19 kulturpulje 

Søgt erstatning for tabte midler
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