
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72

3000 Helsingør

Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Afregningsperiode:

Bemærk: Der må kun skrives i de grønne celler - Excel klare udregningen 

54.153,00  

21.661,20  

7.043,89  

Opgørelse over afholdte undervisningstimer

Timer vedr. undervisning og studiekreds 25,00   

Timer vedr. undervisning af handicappede

Timer vedr. instrumentalundervisning 40,50   

Foredrag  Antal foredrag: 20,00  x 6 120,00   

Antal undervisningstimer i alt 185,50   

Oplysning om udgifter til debatskabende udgifter

6.000,00  

1.500,00  

7.500,00  

Opgørelse af timer til fleksible tilrettelæggelsesformer

-  

Afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer

Deltagerbetaling

83.987,68   

Deltagerbetaling ved fleksible tilrettelæggelsesformer

1.301,00   

73.860,00   

Udgifter til lærerløn incl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.

Lærerløn til undervisning og studiekredse 7.925,00   1/3 2.641,67   

Lærerløn til undervisning af handicappede 8/9 -   

Lærerløn til instrumentalundervisning 12.838,50   5/7 9.170,36   

Foredragshonorar 37.453,20   1/3 12.484,40   

24.296,42  

Udgifter til lederhonorar, dog højest 13% af lærerløn.

Lederhonorar til undervisning, studiekredse og foredrag 5.899,17   - 1.966,39 

Lederhonorar til undervisning af handicappede -   -   0

Lederhonorar til instrumentalundervisning 1.669,01   - 1.192,15 

Lederhonorar (højest 20% af øvrige udgifter til fleksibel tilrettelæggelse) -  

I alt -  

Undervisningsmaterialer -  

Lokaleudgifter -  

Annoncering -  

Timer til fjernundervisning

Timer i alt

Lærerløn -  

Internetadgang/fjernundervisning -  

Bevilget kommunalt tilskud til voksenundervisning

Beløb der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer (40%)

Beløb der er afsat til  debatskabende aktiviteter (10%)

Aftenskolens navn:

AOF Nordsjælland, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840  Holte 1. januar -31. december 2019

E-mail: hanne@aof-nordsj.dk

Honorar

Administration

Lederhonorar

Lokaleudgifter

Materialer

Annoncer

I alt

Deltagerbetaling ved undervisning og studiekreds

Deltagerbetaling ved debatskabende aktiviteter

Periodens samlede deltagerbetaling

Andre PR udgifter

Diverse udgifter

Udgifter i alt

Timer for ikke handicappede

Timer for handicappede

Timer tilrettelagt som små hold 



I alt -  7.568,17   -   

Samlet lønudgifter til undervisning og foredrag 3.158,54   

Afregning af det samlede tilskud til undervisning og 10% puljen

27.454,96

26.698,04   

-   

26.698,04
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AOF Nordsjælland 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Att.: Christian Dalmose Pedersen 
Weidekampsgade 6 
Postboks 1600 
0900 København C 

Regnskabserklæring til opgørelse af tilskud fra 10% puljen – Helsin-
gør Kommune 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af opgørelsen "Afregning af tilskud til 
10%-puljen - debatskabende arrangementer" for perioden 1. januar - 31. december 2019, der udviser 
samlede udgifter på 7.500 kr., og jeg bekræfter efter bedste overbevisning følgende: 

1. At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 (Folkeoplysningsbe-
kendtgørelsen).

2. At opgørelsen er retvisende, og at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.

3. At jeg har videregivet resultatet af min vurdering af risikoen for, at opgørelsen kan indeholde
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

4. At jeg ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodnin-
ger om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige
kontroller, eller andre personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for op-
gørelsen.

5. At opgørelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

6. At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation frem til dags dato til
rådighed.

7. At jeg har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regule-
ring, der har betydning for opgørelsen.
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8. At AOF Nordsjælland har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan
have væsentlig indvirkning på opgørelsen.

9. At alle transaktioner i den forløbne regnskabsperiode er foretaget på normale forretningsmæssi-
ge vilkår.

10. At der fra balancedagen for opgørelsen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker
vurderingen af opgørelsen, og som ikke er kommet til udtryk i opgørelsen.

11. At samtlige af opgørelsens finansieringskilder er medtaget i opgørelsen.

København, den 30. marts 2020 

AOF Nordsjælland 

______________________________ 
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