Regnskab og revision
Regnskabsaflæggelse
Foreningen indsender revideret regnskab til Kultur og Fritid.
Regnskabet aflægges for et kalenderår.
Hvis foreningens regnskabsår ikke følger kalenderåret skal der aflægges et
tilskudsregnskab for kalenderåret.
Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven og
de regler, der er fastsat af kommunen.
Kontingentindtægterne skal fremgå separat af regnskabet.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Regnskabet skal indsendes senest 1. april.
Årsberetning
En folkeoplysende forening skal hvert år indsende en beretning til Kultur og Fritid.
Beretningen skal beskrive foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Som
årsberetning kan anvendes formandens beretning fra den seneste generalforsamling.
Årsberetningen skal som minimum indeholde omtale af
 aktiviteterne
 medlemsstatus
 økonomi
 fremtidsplaner
Årsberetningen skal indsendes senest 1. april.
Revision
Revisor:
Foreninger under Assens Kommunes Folkeoplysningsudvalg vælger selv en revisor.
Habilitetsreglerne skal overholdes. Revisor må ikke være nært beslægtet med formand
eller kasserer.
Regnskabet skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor, hvis det
kommunale tilskud er større end 600.000 kr. pr. år.
Revisionen skal:
 efterprøve om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven,
bekendtgørelsen og de kommunale regler
 kontrollere, at foreningens oplysninger til kommunen er korrekte



påtegne regnskabet.
Af påtegningen skal det fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med
reglerne i loven, bekendtgørelsen og kommunens retningslinier.
Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revisor har krav på oplysninger og kan foretage de undersøgelser, denne finder
nødvendige for udøvelsen af sit hverv.
Revisor skal straks meddele lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig
betydning i forbindelse med midlernes forvaltning til foreningens ansvarlige.
En forudsætning for opnåelse af korrekt og retfærdig fordeling af kommunens afsatte
midler er betinget af et korrekt indberetningsgrundlag for de enkelte foreninger.
For at sikre at dette grundlag er tilstede kan der afsættes midler til brug for kommunal
revision af foreningernes indberetningsgrundlag. Der kan hvert år udvælges et antal
foreninger til revision.

Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2007.
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