
 

 

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Sundheds- og Æl-
dreministeriet, udlodningsmidlerne 2015. 
 

 
I anledning af jeres ansøgning om driftstilskud til landsdækkende sygdomsbekæmpende 

organisationer fra udlodningsmidlerne, skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at 

der er bevilget et tilskud på 193.358,45 kr.  

 

Beløbet vedrører indeværende år og skal derfor fremgå som en indtægt i foreningens 

årsregnskab for 2015. 

./. Retningslinjer for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af 

vedhæftet regnskabsinstruks for driftstilskud. Endvidere gælder følgende betingelser for 

tilsagnet: 

 

Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud  

1. Tilsagn om tilskud ydes på grundlag af foreningens ansøgning til driftspuljen til 

landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Herudover indgår nærvæ-

rende tilsagnsskrivelse i det aftalemæssige grundlag for Sundheds- og Ældreministe-

riets tilskud. 

 

Accept af tilsagnsbetingelserne  

2. Tilskudsmodtager skal returnere vedhæftede udbetalingsanmodning i under-

skreven stand til Sundheds- og Ældreministeriet. Med denne skrivelse accepterer 

tilskudsmodtageren og tilskudsmodtageres revisor eller tilskudsmodtager og til-

skudsmodtagerens regnskabsansvarlige Sundheds- og Ældreministeriets tilskuds-

betingelser.  

3. Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet ikke har modtaget skrivelsen i 

underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato, bortfalder tilsagn om 

tilskud uden yderligere varsel. 

 

Udbetaling af tilskud 
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4. Det bevilgede tilskud vil blive anvist fra Sundheds- og Ældreministeriet efter skrift-

lig anmodning fra bevillingshaveren. I udbetalingsanmodningen skal det oplyses, 

til hvilket pengeinstitut (registreringsnummer og kontonummer) eller giro belø-

bet ønskes anvist til. Til brug for Sundheds- og Ældreministeriets indberetnings-

pligt til Skat af offentlige tilskud skal der oplyses CPR-nummer, CVR-nummer eller 

SE-nummer.  

 

Regnskab og revision 

5. Regnskabet vedrørende nærværende tilskud skal være Sundheds- og Ældreministe-

riet i hænde senest den 30. september 2016. 

6. Retningslinjer for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af 

Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud samt revisionsin-

struks for driftstilskud.  

7. Det er et krav at regnskabet skal være revideret og forsynet med en registre-

ret eller statsautoriseret revisors påtegning om regnskabets rigtighed og 

omfanget af den foretagne revision (kan lempes ved tilskud under 500.000 

kr. (ikke-faguddannet, registreret eller statsautoriseret)). Påtegningen skal 

indeholde de eventuelle bemærkninger (jvf. Revisionsinstruksen), som re-

visionen har givet anledning til. I påtegningen skal det bekræftes, at regn-

skabet er aflagt i overensstemmelse med nærværende tilskudsbetingelser 

samt Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud. 

8. Regnskabet underskrives af den pågældende institutions revisor eller regn-

skabsansvarlige og af bevillingshaver. 

9. Det er et krav, at det af regnskabet fremgår, at der er bevilget midler fra Sund-

heds- og Ældreministeriets driftspulje. Ligesom det er et krav, at bevillingen frem-

går af regnskabet i det år, hvor bevillingen er givet.  

 

Bortfald af tilsagn 

10. Overskridelse af fristen for indsendelse af regnskab er brud på betingelserne og 

kan medføre, krav om hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskudsmidler. 

 

Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet  

Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet kan ske til undertegnede med henvis-

ning til sagsnummer. 

Med venlig hilsen  

 

  Annette Madsen   


