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I anledning afDeres ansøgning om driftstilskud til mindre sygdomsbekæmpende organisationer fra tips- og lottomidlerne, skal Sundhedsstyrelsen meddele, at

der er bevilget et tiJskud pa 60.704

k.

Beløbet vedrørq indeværende år og skal derfor fremgå af foreningens årsregnskab 201 1.

Sundhedsstlrelsens bogholderi er dd- blevet anmodet om at anvise tilskuddet

til reg.nr.: 9033, konto nr.: 74381.

./.

Retningslinjer for anvendelse afbevillingen og aflæggelse afregnskab ftemgår

afvedlagte regnskabsi::stuks for driftstilskud- Endvidse gælder fulgende betin

gelsø for tilsagnet:

Det aftalemæssige grundlag for ydelse aftilskud

l.

Tilsagn om tilskud ydes på grundlag af foreningens ansøping

jen

til

til driftspul-

mindre sygdomsbekæmpende organisationer. Herudover indgar

nærværende tilsagnsslcivelse
styrelsen.

i

det aftalemæssige grundlag for Sundheds-

Regnskab og revision

2.

Regnskabet vedrørende nærværende tilskud skal være Sundhedsstyelsen
hænde senest den 30. sepltglqbq2Q

3.

i

Retningslinjer for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab

skridelse af fristen for indsendelse af regnskab er brud på betingelserne
og kan medføre, krav om hel eller delvis tilbagebetaling afudbetalte

til-

skudsmidler.

Regnskabet underskrives af den pågældende institutions revisor eller
regnskabsansvarlige og af bevillingshaver.

Det er et krav. at det afregnskabet liemgår, at der er bevilget midler fra

Ministqret for Sundhed og Forebyggelse. Ligesom det er et krav, at bevillingen fiemgår afregnskabet i det år, hvor bevillingen er givet.

Henvendelse
Henvendelse

til

til
til

sags nummer.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyelsen kan ske

15. december 2011

Sundhedsstyrelsen

lZ

liemgår af Sundhedsstyrelsens regnskabsirstruks for driftstilskud. Over-

4.

Srde 2

til undertegnede med henvisning

Regnskabsinstruks

- driftstilskud (Version 3)

Anvendelse af bevillingen
Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af foreningens ansøgning

til driftspuljen, tips-

og Iottomidleme. Tilskuddet gives til delvis dækning i driften afforeningen. Tilskuddet
må ikke anvendes på en måde, der afviger fra bevillingsbrevet med mindre, der er indhentet forrdgående skriftlig godkendelse hos Sundhedsstl,relsen.

Der skal være aftale om regnskabsførelse. Der skal udpeges en professionel (kan

elt

lempes ved mindre tilskud under 500.000 kr.) revisor til at varetage regnskabsførelsen.

Udbetaling
Det bevilgede beløb udbetales af Sundhedsstl,relsen. Udbetaling sker til den regnskabsansvarlige institution eller dennes bankforbindelse.

Aflæggelse af regnskab
Der skal indsendes et regnskab

til

Sundhedsstgelsen.

I

det indsendte regnskab skal

bevillingen fra tilskudsgiveren udtrvkkeliet anføres som særskilt indtæg1spost. Bevillingen SKAL fremgå afdet årsregiskab i hvilket bevillingsskivelsen er modtaget.

Regnskabet skal være revideret og forsynet med en registreret eller statsautoriseret
revisors påtegning om regnskabets rigtighed og omfanget af den foretagne revision.
Kan evt. lempes t'ed tilskud under 500.000
elle bemærkninger

(f.

kr.

Pitlegningen skal indeholde de eventu-

revisionsinstruksen), som revisionen har givet anledning til.

Regnskabet skal sendes

til

Sundhedsstyrelsen, senest den 30. september 2012.

Specielt vedr. bevillinger til lønninger, honorårer m.v.
Det

pfiviler tilskudsmodtageren, at sørge for indbetaling af pensionsbidrag, kildeskat,

feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og lignende, hvor dette er ltemlet.

2
Ved aflønning må satseme ikke overskride den overenskomstmæssige aflønning i

sta_

ten eller kommuneme for tilsvarende arbejde. Højere aflønning accepteres kun, hvor
det undtagelsesvis er hjemlet ved bevillingen.

Bortfald af bevillingen
Anvendes et bevilget beløb eller dele deraf ikke i overensstemmelse med vilkårene for
bevillingen eller en godkendt ændring heraf, skal beløbet tilbagebetales

til tilskudsgive-

ren. Tilsvarende skal beløbet tilbagebetales, hvis der ikke aflægges et f,,ldestgørende
og revideret regnskab.

