Sådan afregner du puljen vedrørende forsamlingsloft på 10
Afregningsskema hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her. Du skal vælge det rigtige link i
menuen til venstre afhængigt af hvilket beløb, aftenskolen har modtaget. Det er vist med de farvede pile
på billedet nedenfor.

Du kommer nu ind på siden, hvor du kan finde afregningsskemaet og den elektroniske erklæring. Hent
regnskabsskemaet via linket i højre side.
I denne vejledning vises kun afregning af tilsagn under 100.000 kr. Princippet for de to andre skemaer
er den samme.

Læs hele vejledningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside inden du udfylder skemaet og
indsender afregningen. Er du i tvivl om noget, så spørg os i DOF.
Sådan udfylder du afregningsskemaet
Når skemaet åbnes, er det skrivebeskyttet. Fjern skrivebeskyttelse ved at trykke på ”aktivér redigering” i
den gule bjælke.

Ansøger
Udfyld stamoplysninger i de grå felter. Det er skolenavn, CVR. nr. og journalnummer fra tilsagnsbrevet.
Vær opmærksom på at vælge den rigtige periode i det fjerde af de grå felter.
Stil markøren i feltet så den lille pil kommer frem til højre. Klik på pilen og vælg på drop-down menuen.
I det femte af de grå felter skal du på samme måde via et klik på pilen vælge ”aftenskole” på drop-down
menuen.

Her skal du skrive hvilket beløb, der er modtaget i kompensation. Det fremgår af tilsagnsbrevet.
BEMÆRK at selvom du har søgt og fået kompensation indtil 31. december 2020, så skal der kun
afregnes for perioden indtil den totale nedlukning i december dvs. enten 8., 10. eller 15.
december 2020.

Regnskab for restriktionsperioden

I regnskabsfeltet angives de faktiske ekstra udgifter, der har været i restriktionsperioden. Læs på Slotsog Kulturstyrelsens hjemmeside eller nederst i afregningsskemaet, hvilket udgifter, du kan tage med i
skemaet.
De blå felter udfyldes automatisk. Her vil den endelige kompensation fremgå. Det vil også fremgå om
den udbetalte kompensation skal reduceres.

Hvis der står ”JA” i feltet ”Skal jeres kompensation reduceres”, skal du vælge, om du vil betale pengene
tilbage eller have pengene modregnet i den næste hjælpepakke vedrørende nedlukningen december
2020 – april 2021. Det angiver du ved et kryds i et af disse felter.

Når skemaet er udfyldt, skal du lave en udskrift af alle sider, både ”Regnskab” og ”Underskrift”. Du
finder de forskellige sider nederst i regnearket.

•

For tilsagn under 100.000 kr. skal afregningen underskrives af en regnskabsansvarlig for
aftenskolen f.eks. skoleleder eller formand.

•
•

For tilsagn mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal afregningen desuden underskrives af en
regnskabskyndig person. Se vejledning i skemaet.
For tilsagn over 500.000 kr. skal afregningen revideres af en statsautoriseret eller registreret
revisor og revisionserklæring skal vedhæftes afregningen.

Dokumenterne scannes og indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen via den elektroniske erklæring, som
du finder lige over linket med afregningsskemaet.

Skemaet udfyldes elektronisk og der skal kvitteres med aftenskolens NEM-ID enten via nøglekort eller
nøglefil.

Er du i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte os i DOF.

