GENTOFTE KOMMUNE
Børn, Skole, Kultur, Unge og Unge

Vejledning om krav til foreningens regnskabsaflæggelse samt krav om revision
Denne vejledning er rettet til foreningens ledelse og til foreningens revisor, og det
forudsættes at foreningen sørger for, at revisor modtager et eksemplar af vejledningen.
Gentofte kommune har fastsat nærmere krav til foreningers regnskab, valg af revisor og til
revision af foreningers regnskaber.
På grundlag af Folkeoplysningsloven er der udarbejdet Støtteregler for det frivillige
foreningsliv i Gentofte Kommune også kaldet Gentofte ordningen. Der ydes primært:


Medlemstilskud og administrationstilskud til foreninger, som afholder
fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år, se ”Vejledning om medlemstilskud og
administrationstilskud”



Lokaletilskud til foreninger, som afholder fritidsaktiviteter for børn og unge under 25
år, se ”Vejledning om lokaletilskud”

Krav til foreningens regnskab


Regnskabet skal vise, at et beløb svarende til medlemstilskuddet eller mere er
anvendt til fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år.



Det samlede kontingent for alle medlemmer og det samlede kontingent for
medlemmer under 25 år skal fremgå af regnskabet.



Lokaletilskud ydes bagudrettet med udgangspunkt i de i regnskabet dokumenterede
faktiske udgifter



Foreningens regnskab skal underskrives af samtlige medlemmer af foreningens
bestyrelse, eftersom det er bestyrelsens ansvar at forvalte foreningens penge og de
tildelte tilskud.

Krav til revision af regnskabet


Revisor skal konstatere, om de kommunale tilskud er anvendt helt og fuldt til det
formål, tilskuddet er givet til



Revisor har i den forbindelse krav på at få alle oplysninger fra foreningen, som har
betydning for bedømmelse af regnskabet



Konstaterer revisor lovovertrædelser eller tilsidesættelse af administrative
bestemmelser, har revisor pligt til at underrette Kultur, Unge og Fritid inden 3 uger



Revisor påtegner foreningens regnskab og erklærer, at regnskabet er revideret.
Eventuelle forbehold skal fremgå af regnskabet

Foreninger, der modtager mere end 200.000 kr. i tilskud, skal revisionen foretaget af en
statsautoriseret eller registreret revisor. Ved mindre tilskud kan revisionen ske en
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folkevalgt revisor. Revisor må ikke være bestyrelsesmedlem i foreningen, ikke være ansat
i foreningen eller stå i afhængighedsforhold til bestyrelsen eller ansatte i foreningen.
Ved revision af regnskaber med mindre end 200.000 kr. i årligt tilskud, skal revisor især
være opmærksom på:


At foreningens regnskab indeholder de korrekte beløb og er i overensstemmelse
med de foreliggende bilag



at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat



at foreningen har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud



at foreningens oplysninger til Børn, Unge og Fritid er korrekte



at deltagernes samlede egenbetaling kan dokumenteres

Ved revision af regnskaber, hvor foreningen modtager over 200.000 kr. i årligt tilskud:


Revision af foreningens regnskab skal foretages af en statsautoriseret eller
registreret revisor



Revision foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Vejledningen er gældende fra 1. januar 2020.
Evt. spørgsmål kan rettes til Børn, Skole Fritid, Kultur og Unge på tlf. 39 98 50 11 eller på
mail Fritid@gentofte.dk
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