
KOBENHAVN l.JULI 1993 

TIL 
SOCIALNn}ilSTERlET 
SLOTSHOLMSGADE 6 
1216 KOBENHAVN K. 

ATT: Udviklingskontoret 3. 1. 

., 
VEDRØRENDE REGNSKAB FOR TILDELTE PUF-MIDLER FOR 1992; 
JOURNALNUMMER 0725-1273. 

Idet vi takker for de tildelte midler, skal vi hermed fremsende vores regnskab. Fur revisionen står 
Johan P. Hansen, der er tidligere kasserer i Foreningen Studenterhuset. 

Med venlig hilsen og på gruppens vejne 

L<oJk ~-*~.{~ 
cand.psych. Kalle Birck-Madsen 

Rådgivningsgruppen 
REGNBUEN 

Købmagergade 52 
1150 Kbh. K. - 33136592' 

3S H ;8bl 



Rådgivningsgruppen Regnbuen 
Studenterhuset 
Købmagergade 52 
1150 København K 
Tlf: 3532 3861 

REGNSKAB FOR RÅDGIVNINGENS ANVENDELSE AF TILDELTE PUF-MIDLER 
FOR REGNSKABSÅRET 1.1.1992-31.12.1992. 

JOURNALNUMMER: 0725-1273
 

Rådgivningsgruppen Regnbuen søgte i ansøgning af 14.oktober 1991 om støtte for året 1992 til daglig drift for rådgivningen
 
(:kopiering, porto, tidsskiftsab'J!illement, bogindkøb, mad og kaffe), samt øm et engangsbeløb til anskaffelse af en PC' er - et
 
beløb på i alt kr.34.800,-, hvoraf de 15.000 skønsmæssigt ville gå til PC'eren.
 

Rådgivningen blev bevilget kr.20.000,-.
 

Nedenstående regnskabsoversigt viser, hvordan det bevilgede beløb er blevet anvendt i overensstemmelse med ansøgningen.
 
Rubrikken "bilag nr" refererer til de journaliserede regninger, der er fremlagt for revisionen af regnskabet.
 
For en ordens skyld skal det bemærkes, at rådgivningens udgifter for emnerne "e" og "f' er meget større end opgjort i
 
nedenståedde opgørelse. Der er kun valgt den del af udgifterne ud, som f'ar regnskabet til at balancere i nærheden af de
 
kr.20.000,-, der er blevet bevilget. Da rådgivningen ikke laver regnskab til anden side er der således for emnerne "e" og "f' et
 
stort antal ikke-journaliserede regninger.
 

EMNE BILAGNR BELØB i kr. 

a: PC er: 
- computerenhed I 6.300,
- printer 2 4.800,
- materialer til installering afPC' er 3-6 505,86 
- mus til printer 7 243,75 

b: Kopier: 8-11 4.585,
c: Porto: 12 87,50 
d: Papirvarer: 13-20 651,
e: Fødevarer/mad: 21-28 1.955,23 
f: Faglitteratur/tidsskifter: 29-31 1.429,

I alt 1-31 20.557,34 kr. 

For udformningen af ovenstående regnskabsoversigt: 

cand.psych. Kalle Birck-Madsen stud.psych. Karsten Madsen 

\4J.l.p t>ud",,- i,AA,o-at~ 
Bragesgade 18, I Ih KarismInde
 
2200 København N Søbredden 24
 

2820 Gentofte
 

Revision. 

For rigtigheden af ovenstående oplysninger og regnskab med bilag: 

stUd.P~litJ. P æk Hansen 
I.juli 1993 

egdarnsvej 22, 4. tv 
2200 København N. 


