
2018

2018 nærmer sig sin afslutning. Din støtte, har været med til at vi har nået en milepæl i opsamlet og 
genbrugt plast – over 2.000.000 pund eller over en million kg er samlet op. 
Sammen gør vi en forskel. 

Via vores forskning har vi også fundet ud hvor 90% af forureningen kommer fra og der venter os et 
kæmpe arbejde med at lære vores medmennesker at plast ikke hører hjemme i naturen men hjemme 
på en genbrugs central.
Et arbejde vi fortsætter med.

De indsamlede midler i 2018 er pr. 30/10 brugt således:

Administration af Oceans2clean 17,60 %

Administration er bl.a. lønninger, annoncer, transport, billeder osv.

Drift shop. 4,5%

Drift shop er alle omkostninger der har relaterer sig til shoppen.
Dvs. Bank, Nets, ekstern IT afdeling der sørger for at den kører som den skal.
Betalingsgateway, transasktions gebyrer, mobilepay abonnement osv.

Overskuds deling:

4Ocean, Bali
Opsamling af plast og andet forurening. 
Armbånd mv. 50%

Forskning relateret til forebyggelse og 
oprindelse. 15%

Oprydning cleanup
Forskning og praktisk anvendelse af
puder i Stilllehavet. 8%

Deponeret til 2019 4,9%

Tel: 31 315 615 – www.oceans2clean.com – cvr 39978571 



2019

Oceans2clean fortsætter kampen og det er vores mål at bruge færre penge på administration og 
omkostninger og flere på bekæmpelse, forskning og forebyggelse så vi også i fremtiden har et rent 
miljø og masser af liv.

I 2019 har vi budgetteret følgende:

Administration af Oceans2clean 15%

Administration er bl.a. lønninger, annoncer, transport, billeder osv.

Drift shop. 4,0%

Drift shop er alle omkostninger der har relaterer sig til shoppen.
Dvs. Bank, Nets, ekstern IT afdeling der sørger for at den kører som den skal.
Betalingsgateway, transasktions gebyrer, mobilepay abonnement osv.

Overskuds deling:

4Ocean, Bali
Opsamling af plast og andet forurening. 
Armbånd mv. 40%

Forskning relateret til forebyggelse og 
oprindelse. 15%

Oprydning cleanup
Forskning og praktisk anvendelse af
puder i Stilllehavet. 8%

Forebyggelse af forurening i floder og 
læring omkring genbrug af plast 15%

Deponeret til 2020 3 %

Tel: 31 315 615 – www.oceans2clean.com – cvr 39978571 


