SPORT & FRITID

Kultur og Borgerservice
N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Tel 89 40 48 75
e-mail sport-fritid@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Regnskab for undervisning m.v. for voksne
I henhold til lov om støtte til folkeoplysning

Driftsregnskab for perioden 01.01. - 31.12. 2020
Forening
Foreningens navn

Kunde Nr.

Indtægter
% af samlet tilskud

Tilskud til undervisning m.v.
Tilskud til debatskabende aktiviteter / 10%-puljen

10%

Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer
(højst 36% af det samlede tilskud i regnskabsåret)

Lokaletilskud til undervisningslokaler
Deltagerbetaling
Tilskud til nedsat deltagerbetaling
Andre Indtægter
Tilskud - Aarhus Kommune og Salling Fondene
Andre statslige hjælpepakker

0

INDTÆGTER I ALT

Udgifter
Lønudgifter (jf. oplysningsskemaet)
Udgifter til debatskabende aktiviteter / 10%-puljen (jf. oplysningsskemaet)
Udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer (jf. oplysningsskemaet)
Antal timer i
disse lokaler:

Lokaleudgifter til undervisningslokaler med lokaletilskud*
Tilbagebetalt tilskud til undervisning m.v. / lokaleudgifter vedr. indeværende år
Tilbagebetalt tilskud til undervisning m.v. / lokaleudgifter vedr. sidste år
Andre udgifter

0

UDGIFTER I ALT

*Der gives lokaletilskud til egne eller lejede undervisningslokaler, der anvendes inden kl. 17.00. Til foreninger som udelukkende tilbyder handicapundervisning, kan der fås lokaletilskud til timer før og efter kl. 17.00
RESULTAT (overføres til status / egenkapital)

0
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Status pr. 31.12.2020
Aktiver
Beholdning: Kasse / pengeinstitut / giro
Værdi af inventar, undervisningsmateriel m.v.
Tilgodehavender
Andet

0

AKTIVER I ALT

Passiver
Skyldige beløb
Andet

0

GÆLD I ALT

Egenkapital
Egenkapital, primo
+ / - resultat (overført fra driftsregnskabet)

0

EGENKAPITAL, ULTIMO

0

Sum af gæld i alt og egenkapital ultimo (= aktiver i alt)

0

Undertegnede bestyrelsesmedlemmer attesterer herved, at Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelsen hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer er overholdt.
Foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel
lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Dokumentation forefindes og eftersendes på forlangende.
Underskrift
Dato

Navn (kontaktperson)

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

Dato

Navn

Underskrift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

!

Oplysningsskema
Til brug for afregning af tilskud til undervisning m.v.

Opgørelse over løntimer / foredrag
1) Løntimer - undervisning / studiekredse
1) Løntimer - handicapundervisning
1) Løntimer - instrumentalundervisning

0,00

LØNTIMER I ALT
1) Antal foredrag
1) Løntimer / foredrag fordeles i statistikken på side 4.

Opgørelse over tilskudsberettigede lønudgifter
Honorar til ledelse inkl. feriepenge
Lærerløn inkl. feriepenge
Foredragshonorar (maks. 6 løntimer pr. foredrag)
Øvrige lønudgifter (ATP, sygedagpenge m.v.)
LØNUDGIFTER I ALT

0

Opgørelse over udgifter til debatskabende aktiviteter / 10%-puljen
Honorar til ledelse (maks. 20% af tilskuddet)
Administration (maks. 10% af tilskuddet)
Annoncering (maks. 20% af tilskuddet)
2)
2)

Udgifter vedr. COVID-19*

0

UDGIFTER I ALT
2) Øvrige poster (F.eks.: Honorar til ordstyrere, foredrags- og oplægsholdere, lokaler og forbrugsmaterialer)
* Det er i 2020 tilladt at bruge 10 % midler til udgifter i forbindelse med COVID-19

Opgørelse over tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
3) Timer

Udgifter

4) Udgifter til tilrettelæggelsesformerne
4) Udgifter til tilrettelæggelsesformerne - handicappede

I ALT (Timerne skal stemme overens med sammentællingerne i beretningen)

0,00

0

3) Timer fordeles i statistikken på side 4.
4) Kun følgende udgiftstyper kan medtages: løn (ikke bundet af lønbekendtgørelsen), lederhonorar (højst 20% af de samlede udgifter), udgifter til etablering af internetadgang til undervisere ved fjernundervisning, undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi, annoncering og lokaleudgifter.
De tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre antallet af timer x kr. 381,50 (2015-niveau). Eventuelle overskydende udgifter
skal anføres i regnskabet under posten ”Andre udgifter”.
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Sport & Fritid registrerer de oplysninger som fremsendes på blanketterne. Du kan ifølge persondataloven få indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Hvis
der er registreret forkerte oplysninger, kan du kræve at disse bliver rettet. Henvendelse til Sport & Fritid.

Statistik
Undervisning / Studiekredse
Instrumentalundervisning
Antal
løntimer

Faggruppe

5) Deltagere

Handicapundervisning
Antal
løntimer

Fleksible
tilrettelæggelsesformer

Foredrag
Antal
foredrag

5) Deltagere

5) Deltagere

Antal
timer

5) Deltagere

2.1 Grundlæggende fag
2.2 Sundhedsfag
2.3 Manuelle fag
2.4 Kulturfag
2.5 Musiske fag
2.6 Instrumentalundervisning
2.7 Personlighedsudviklende fag
2.8 Kommunikationsfag
2.9 Andet

0

I ALT

0

0

0

0

0

0

0

5) Antal deltagere ved kursets / foredragets start.

Revisor har i forbindelse med revision af regnskabet efterprøvet:

❖

at tilskudsregnskabet er rigtigt,

❖

at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven, bekendtgørelsen og de kommunalt fastsatte retningslinjer,

❖

at foreningen opfylder tilskudsbetingelserne,

❖

at foreningens oplysninger til kommunen er korrekte,

❖

at lønnen til undervisning m.v. er udbetalt i henhold til lønbekendtgørelsen,

❖

at der er dokumentation for deltagernes egenbetaling og

❖

at der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring i henhold til Lov om arbejdsskadeforsikring, eller at foreningen er dækket ind på anden måde.

Revisorpåtegning
Regnskabet er revideret og godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer.

Evt. forbehold vedlægges som bilag.
Underskrift
Dato

Revisors navn

Underskrift

!

