VIBORG KOMMUNE
Kultur, Service & Events

Indsendes senest den 1. april

Statistikskema i forbindelse
med afregning

Foreningens navn, adresse og tlf. nr.

TILSKUDSREGNSKAB
Tilskudsår

Deltagere og undervisning fordelt på området
Område

Antal deltagere

Heraf handicappede

Undervisningstimer

2.1. Grundlæggende fag - sprog, dansk, regning mv.
2.2. Sundhedsfag - krop, kost, bevægelse,
afspænding, yoga mv.
2.3. Manuelle fag - håndværksfag, tegning,
broderi, pileflet mv.
2.4. Kulturfag - litteratur, historie, religion,
miljø, EU mv.
2.5. Musiske fag - kor, sammenspil, folkedans, drama mv.
2.6. Instrumentalundervisning - ét instrument
eller stemmetræning
2.7. Personlighedsudviklende fag - pædagogik, psykologi mv.
2.8. Kommunikationsfag - IT, skriveværksteder mv.
2.9. Andet - fag der ikke kan rubriceres under
de foregående punkter

3.0 Fjernundervisning

Samlet antal foredrag

Samlet antal deltagere ved
foredrag

Samlet antal deltagere ved undervisning
eksklusiv foredrag

Heraf deltagere under 18 år

Side 1

Fleksible tilrettelagt
timer

Foreningens navn, adresse og tlf. nr.

Tilskud til undervisning
i henhold til
folkeoplysningsloven
TILSKUDSREGNSKAB
Felt

Tilskudsperiode

Opgørelse af undervisningstimer

1

Timer vedr. undervisning, studiekreds og instrumentalundervisning

timer

2

Timer vedr. undervisning af handicappede

timer

3

Foredrag

4

Antal undervisningstimer i alt

Antal foredrag

x6

timer

timer

Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv.
5

Lærerløn til undervisning, studiekredse og instrumentalundervisning

Kr.

6

Lærerløn til undervisning af handicappede

Kr.

7

Foredragshonorar
Her kan højst medregnes 6 timer x satsen

Kr.

8

Udgifter til lærerløn i alt:

Kr.

opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer
Antal undervisningstimer
Alm.

Handicap

Lærerløn kr.

Alm.

Handicap

Øvrige berettigede udgifter

Tekst f.eks. lokale, annoncering, opret PC adgang

9
tilskudsberettiget lederhonorar
10

Lederhonorar til undervisning, studiekreds, foredrag og instrumentalundervisning

Kr.

11

Lederhonorar til handicapundervisning

Kr.

12

Lederhonorar til fleksibel tilrettelæggelsesform alm. undervisning max. 20 % af 9

Kr.

13

Lederhonorar til fleksible tilrettelæggelsesformer handicap undervisning max. 20 % af 9

Kr.

14

Lederhonorar i alt

Kr.

Side 2

Forbrugt i alt
kr.
Kr.

Bevilling
15

Bevilget tilskud til undervisning (eksklusiv 10 % beløbet) + tildelt omfordeling

Kr.

Afregning af tilskud
16

Undervisning, studiekredse, foredrag og instrumentalundervisning (F5 + F7 + F9 + F10 +
F12) x 1/3

Kr.

17

Undervisning af handicappede (F6 + F9 + F11 + F13) x 7/9

Kr.

18

Foreningens kommunale tilskud kan højst udgøre: (F16 + F17 )

Kr.

19

Eventuel tilbagebetaling (F15 – F18) (kun tilbagebetaling hvis F19 er positiv)

Kr.

Opgørelse af 10 % beløbet

20

Bevilget 10 %
beløb sidste år

Kr.

Overført

Antal afholdte arrangementer sidste år

Kr

Forbrug i alt på
arrangementer

Overført

Kr.

Kr.

Tilbagebetales

Kr.

Oplysning om deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling til foreningen

Kr.

21

Afregning af lokaletilskud - eksklusiv 10 % arrangementer
Antal timer

Den faktiske pris pr. time

Kr.

Faktisk lokaleleje i alt

Kr.

22

Er der beregnet en fordeling vedr. lokaleleje - eksempelvis mellem administration, projekter og aftenskole, vedlæg da specifikation over denne.

Pensionisttilskud
Kr.
Pensionisttilskud for hele året

23

Side 3

Erklæring om indhentelse af børneattest

Foreningen indhenter børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der
som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Oplysninger om foreningens revisor
Navn

Adresse

Telefon nr.

Ifølge folkeoplysningslovens § 29 stk. 1, skal samtlige medlemmer af bestyrelsen underskrive foreningens tilskudsregnskab

Bestyrelsen:
Navn og adresse

Dato og underskrift

Side 4

Vejledning for revision af mindre tilskud til undervisning m.v. til undervisning
under 500.000 kr.
Husk!
Afkryds af kolonnen ”UDFØRT” ud for de punkter, der er tjekket
Udført
(sæt kryds)

Nr.

Revisionshandling

Materiale

1

Regnskabet eftertælles

Viborg Kommunes regnskabsskema og
statistikskema

2

Bek. § 3 stk. 1 og 2
Påse at der ikke er sket undervisning i de emner der står i bek. § 3 stk. 1 og 2 VK’s regler

3

Kontrollere, om undervisningen er tilbudt offentligt

4

Kontrollere, at der er indsendt lister til kommunen med navn, adr. og cpr. nr.
på alle deltagere fra andre kommuner

5

De oplyste tal for antal hold og undervisningstimer kontrolleres ved afstemning med foreningens grundmateriale

Dagbøger
Protokoller eller lignende

6

Påse at instrumentalundervisning og handicapundervisning har fundet sted
som anført i regnskabsskemaet og statistikskemaet

Programmer, annoncer, kursusbeskrivelser
e.l.

7

Kontrol af, at handicappede deltagere skriftligt har erklæret sin deltagelse om
handicappet i relation til det pågældende skema

Skriftlig erklæring fra den handicappede

8

Påse at honorarer og lærerlønninger er beregnet og udbetalt i henhold til
gældende regler (FO § 52) L. Bek

Lønsatser, regnskabsoplysninger, time/arbejdssedler, løn- og oplysningssedler,
personoplysninger

9

Påse at det faktisk udbetalte lederhonorar ikke overstiger det maksimale lederhonorar

VK’s regnskabsskema

10

Påse at der maks. er medregnet 6 lærerlønstimer og ledertimer pr. foredrag

11

Påse at den indbetalte deltagerbetaling er i overensstemmelse med foreningens regnskab

L. Bek.
Time- /arbejdssedler, lønsedler, specifikation
Regnskabsoplysning (kontoudskrift e.l.)
VK’s retningslinier

12

Påse at tilskuddet til pensionister medfører en tilsvarende rabat for den enkelte deltager

Pris-lister

13

Påse, at der også foreligger en deltagerbetaling for de pensionister der er
søgt tilskud til.

14

Påse at den oplyste lokaleudgift i afregningsskemaet er i overensstemmelse
med de faktiske lokaleudgifter

15

Påse at det kommunale tilskud er modtaget og indtægtsført i foreningens
regnskab
NB! Hvis kommunen forestår lønudbetalingen sker der ingen tilskudsudbetaling til foreningen

17

Påse at der er dokumentation for alle udgifter vedr. fleksible tilrettelæggelsesformer

18

Påse at 10 % beløbet og beløbet til fleksible tilrettelæggelsesformer er blevet
brugt efter § 5 og § 6

19

Påse at regnskabet er underskrevet af hele bestyrelsen (FO § 29, 1)
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Viborg Kommunes regnskabsskema
Foreningens regnskab

F. Bek. § 5 og § 6

Revisionspåtegning
Jeg / vi har revideret det af ledelsen / bestyrelsen aflagte regnskab vedrørende tilskud til undervisning fra
Viborg Kommune

aftenskolens navn

For kommunalt tilskud over 500.000:
Revisionsprotokol vedlagt

Den udførte revision
Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 535 af 14. juni 2004 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1700 af 19.
december 2006 samt Viborg kommunes retningslinjer.

(Det ikke ønskede overstreges)
Enten
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold:
Eller
Revisionen har givet anledning til følgende forbehold:

Konklusion

(Det ikke ønskede overstreges)
Enten
Det er min / vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav
Eller
Det er min / vores opfattelse, at regnskabet ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav vedrørende:

Dato

Underskrift
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