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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og skoleleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2020 for Rudolf Steiner Skolen.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019
om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler m.v., private
institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler. I henhold til § 5, stk. 1, i
regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed:
At årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer
eller udeladelser.

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af skolen, der er omfattet af årsrapporten.
Vordingborg, den 27. april 2021
Øverste leder

Jørn Larsen

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 8 og 9 i lov
om friskoler og private grundskoler mv.
Vordingborg, den 27. april 2021
Bestyrelse

Ken Heddinge

Philippine Schollain

Vibeke Skamriis

Lone Blichert-Hansen

Sanne Vinter Husted

Anker Ørbæk

Jacob Henckel

Andres Friis

Michael Halder
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At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelse og øverste ledelse i Rudolf Steiner Skolen.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af skolens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om revision og
tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler,
studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af skolen i overensstemmelse
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet rev
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere skolens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere skolen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Rudolf Steiner Skolen for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis samt særlige specifikationer.
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 om regnskab for
efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale
uddannelser og kombinerede skoler samt regnskabsparadigme og vejledning for 2020
(regnskabsbekendtgørelsen).

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om revision og
tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler,
studenterkurser og kurser til højereforberedelseseksamnen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet,
er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om skolens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
skolen ikke længere kan fortsætte driften.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om revision og
tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler,
studenterkurser og kurser til højereforberedelseseksamnen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen:
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de
midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet
af årsregnskabet.
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Vordingborg, den 27. april 2021
Øernes Revision
Registreret revisionsaktieselskab
37 12 19 24

Peter Hansen
Registreret revisor
Medlem af FSR - danske revisorer
This document has esignatur Agreement-ID: e1755377xsz242213028
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Hoved- og nøgletal
2020

Hovedtal
Resultatopgørelse
Omsætning
Heraf statstilskud
Omkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat
Årets resultat ekskl. særlige poster

2019

2018

2017

2016

19.064
15.056
-18.612
453
-340
112
112

19.166
15.042
-19.588
-422
-340
-762
-762

19.220
15.190
-19.229
-8
-344
-352
-352

18.569
14.835
-18.611
-42
-348
-390
-390

17.462
13.814
-17.309
153
-348
-195
-195

19.835
5.307
25.142
13.629
0
8.066
3.447

20.770
4.411
25.181
13.517
0
7.603
4.062

19.915
6.020
25.935
14.278
0
7.308
4.349

20.295
5.708
26.004
14.631
0
7.552
3.820

21.096
5.674
26.770
15.021
0
7790
3.959

1.189
1
-252
938
4.067
5.006

374
-1.771
-245
-1.642
5.709
4.067

977
-537
-238
202
5.508
5.709

436
-113
-231
92
5.416
5.508

1.182
-1.515
-225
-558
5.974
5.416

0

0

180

180

180

5.006

4.067

5.889

5.688

5.596

Beløb i t.DKK

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Balancesum
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet
Pengestrøm, netto
Likvider, primo
Likvider, ultimo
Resterende trækningsmulighed
kassekredit
Samlet likviditet til rådighed
ultimo
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Balance

Hoved- og nøgletal
2020

2019

2018

2017

2016

0,6%

-4,0%

-1,8%

-2,1%

-1,1%

0,6%
154,0%
54,2%
40,7%

-4,0%
108,6%
53,7%
36,6%

-1,8%
138,4%
55,1%
36,7%

-2,1%
149,4%
56,3%
37,2%

-1,1%
143,3%
56,1%
37,0%

Antal elever i grundskolen pr. 5.
september

273

285

287

300

307

Antal elever i skolefritidsordningen
pr. 5. september 0.-3. klasse

102

96

104

110

108

Antal årselever i grundskolen i
regnskabsåret

280,0

286,2

294,6

304,1

309,9

Aktivitetsudvikling

-2,2%

-2,9%

-3,0%

-2,0%

0,0%

98,5

100,7

107,5

108,8

112,7

51

69

67

22

0

149,5

169,7

174,5

130,8

112,7

Skolepenge pr. årselev inklusive
tilskud til nedbringelse af
skolepenge

10.293

9.974

9.008

8.592

7.993

Skolefritidsordningsbetaling pr.
årselev

6.566

6.665

6.526

9.138

7.730

21,5

22,9

22,8

22,4

22,0

Overskudsgrad
Overskudsgrad ekskl. særlige poster
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Finansieringsgrad

Antal årselever i
skolefritidsordningen i
regnskabsåret 0.-3. klasse
Gennemsnitligt antal årselever i
skolefritidsordningen for 4. klasse
og opefter i regnskabsåret
Antal årselever i
skolefritidsordningen i alt i
regnskabsåret

Antal lærerårsværk i grundskolen
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Nøgletal

2020

2019

2018

2017

2016

Antal årsværk i
skolefritidsordningen

5,6

6,2

6,0

5,5

5,2

Antal årsværk for øvrigt personale

5,3

5,8

5,2

5,6

5,3

32,4

34,9

34,0

33,5

32,5

0

0

0

0

0

6,2%

5,7%

5,9%

6,0%

6,1%

13

12,5

12,9

13,6

14,1

26,7

27,4

29,1

23,8

21,7

Lærerlønomkostninger pr. årselev i
grundskolen

38.183

39.126

37.195

35.729

33.462

Øvrige lønomkostninger pr. årselev
i grundskolen

6.135

6.215

5.454

5.139

4.752

Lønomkostninger i alt pr. årselev i
grundskolen

44.318

45.341

42.649

40.868

38.214

Lønomkostninger pr. årselev i
skolefritidsordningen

14.413

14.476

13.990

16.012

15.346

Undervisningsomkostninger pr.
årselev i grundskolen

40.960

42.559

40.750

39.187

36.643

Omkostninger til
skolefritidsordningen pr. årselev i
skolefritidsordningen

14.865

15.139

14.952

16.865

15.959

Ejendomsomkostninger pr. årselev i
grundskolen

12.006

11.546

10.775

11.361

9.914

Antal årsværk i alt
Antal årsværk for medarbejdere som
modtager lønnen direkte fra
kommune
% ansat på særlige vilkår (sociale
klausuler)
Årselever pr. lærerårsværk i
grundskolen
Årselever pr. årsværk i
skolefritidsordningen
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Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal
2020

2019

2018

2017

2016

Administrationsomkostninger pr.
årselev i grundskolen

5.566

5.362

4.890

4.619

3.491

Samlede omkostninger eksklusiv
kostafdeling pr. årselev i
grundskolen

58.532

59.467

56.415

55.167

50.048

Definitioner af nøgletal

Overskudsgrad ekskl. særlige poster

årets resultat x 100
omsætning
årets resultat eskl. særlige poster x 100
omsætning

Likviditetsgrad

omsætningsaktiver x 100
kortfristede gældsforpligtelser

Soliditetsgrad

egenkapital ultimo x 100
samlede aktiver

Finansieringsgrad

This document has esignatur Agreement-ID: e1755377xsz242213028

Overskudsgrad

langfristede gældsforpligtelser x 100
materielle anlægsaktiver
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Skolens formål er at drive en friskole med 1.-12. klasse samt børnehaveklasse, der ledes og
opbygges efter Rudolf Steiners pædagogiske principper.
Skolens elevtal var ved skoleårets start 273 elever, stort set samme elevantal (285) som det
foregående skoleår. Elevtallet fordeler sig på elleve klasser fra børehaveklasse til og med 10.
klasse. Skolen tilbyder pt. ikke ellevte og tolvte klassetrin.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Der er ikke væsentlig usikkerhed om skolens fortsatte drift.
Usikkerhed ved indregning eller måling:
Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i
årsregnskabet.
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning:
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig
indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.
Forventninger til det kommende år
Skolen forventer et positivt resultat for det kommende år, men er opmærksom på, at et
faldende børnetal og den deraf følgende eventuelle tilpasning af omkostninger.
Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige
tilskud
Skolen har ingen økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige
tilskud.
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Støtteundervisning i klassen foretages af klasselæreren, der anvender alle elementer i
Steiners pædagogik til at understøtte børn, der har særlige behov, bl.a. ved at opretholde en
konstant og forudsigelig rytme og rutine, daglige rammer for vers, fløjtespil, sang, recitaion,
fortællinger og fysikske øvelser.
Lektionerne er placeret på en måde, der gør det muligt for eleverne at tage et emne intensivt
ind og derefter i en proces bearbejde stoffet.
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Årets økonomiske resultat
Skolens resultatopgørelse for 2020 udviser et resultat på kr. 112.407 og balancen pr. 31.
december 2020 udviser en egenkapital på kr. 13.629.052.

Ledelsesberetning

This document has esignatur Agreement-ID: e1755377xsz242213028

Vi tilbyder i øjeblikket følgende støtte ud af klasseværelset: ekstra læsning og
staveundervisning, bevægelsesterapi, kropsbevidsthed og -færdigheder, håndværk.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag:
Årsregnskabet for Rudolf Steiner Skolen for perioden 1. januar - 31. december 2020 er udarbejdet
i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og
private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler.
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med de
fravigelser der fremgår af regnskabsbekendtgørelsen.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling:
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Leasede aktiver og lejekontrakter:
Ved finansiel og operationel leasing samt øvrige lejeaftaler indregnes leasingydelserne over
kontrakternes løbetid.
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Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis
Skolens samlede forpligtelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under kontraktlige
forpligtelser og eventualposter m.v.
Omregning af valuta:
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af
fremtidige pengestrømme indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til statusdagens
valutakurs. Forskellen mellem statusdagens kurs og kursen på tidspunktet for regnskabspostens
opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter eller finansielle omkostninger.
Omsætning
Statstilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at
tilskuddet vil blive modtaget. Tilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres.
Skolepenge (deltagerbetalinger) og andre indtægter indregnes, når indtægten kan opgøres
pålideligt og forventes indbetalt. Skolepenge og andre indtægter, der vedrører andre perioder,
periodiseres.
Omkostninger:
Omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Omkostningerne omfatter de omkostninger,
der er medgået til at opnå årets indtægter, herunder bl.a. løn og pensioner mv., driftsomkostninger
vedrørende undervisning, skolefritidsordning, ejendomsdrift og administration samt afskrivninger
på materielle anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på nedenstående områder:

Undervisning og pasningsordninger
Ejendomsdrift
Administration
Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte aktiviteter.
Fordeling af løn mellem de overordnede omkostningsgrupper
Løn til kombinationsansatte er medtaget i henhold til aftalerne om kombinationsansættelse.
Løn til ikke kombinationsansatte er medtaget i henhold til den ansattes primære funktion.
Fordeling af løn til undervisning og pasningsordninger
Løn til undervisning og pasningsordninger fordeles mellem undervisning og skolefritidsordning i
forhold til den anvendte arbejdstid.
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Resultatopgørelsen

Anvendt regnskabspraksis
Finansielle poster:
Under finansielle indtægter og omkostninger indregnes renter, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes
løbende som finansiel omkostning.

Materielle anlægsaktiver:
Grunde og bygninger og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris
(anskaffelsespris med tillæg af omkostninger) med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af forventet restværdi. Der afskrives
ikke på grunde.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Bygninger: 10-50 år, scrapværdi skønnes til 50%
Bygningsinstallationer: 10-30 år, scrapværdi skønnes til 0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år, scrapværdi skønnes til 0%
IT-udstyr: 3 år, scrapværdi skønnes til 0%
Anskaffelser under kr. 25.000 ekskl. moms pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år
fradrages straks i resultatopgørelsen.
Finansielle anlægsaktiver:
Andre værdipapirer og kapitalandele:
Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.
Værdiforringelse af anlægsaktiver:
Den regnskabsmæssige værdi af materielle og finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til
dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstesten af hvert enkelt
aktiv henholdsvis en gruppe af aktiver.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, oftest svarende til nominel værdi med
fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
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Balancen

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Periodeafgrænsningsposter indregnet som passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
Pengestrømsopgørelse:
Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt skolenss likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet:
Pengestrømmene fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante
driftsposter og ændring i driftskapitalen.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af
materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende
gæld.
Likvider:
Likvider omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.
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Finansielle gældsforpligtelser:
Finansielle gældsforpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt
til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende
til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel
værdi.

Note

1
2
3

4
5

6
7

8
9

2020

2019

Statstilskud
Skolepenge og betaling for pasningsordninger
Andre indtægter og tilskud

15.055.512
3.863.635
145.275

15.041.979
3.985.526
138.785

OMSÆTNING I ALT

19.064.422

19.166.290

Lønomkostninger
Andre omkostninger

12.845.929
845.332

13.654.293
1.095.016

Undervisning og pasningsordninger i alt

13.691.261

14.749.309

Lønomkostninger
Andre omkostninger
Ejendomsdrift i alt

1.276.554
2.085.219

1.306.780
1.997.649

3.361.773

3.304.429

Lønomkostninger
Andre omkostninger
Administration mv. i alt

441.109
1.117.391
1.558.500

471.999
1.062.643
1.534.642

18.611.534

19.588.380

452.888

-422.090

0
-340.481

770
-340.423

Finansielle poster i alt

-340.481

-339.653

ÅRETS RESULTAT

112.407

-761.743

112.407

-761.743

OMKOSTNINGER I ALT
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
10 Finansielle indtægter m.v.
11 Finansielle omkostninger m.v.

12 Årets resultat eksklusiv særlige poster
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Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december

Note

2020

2019

19.697.568
118.664

20.614.113
135.578

19.816.232

20.749.691

18.920

19.910

18.920

19.910

19.835.152

20.769.601

Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender:
16 Tilgodehavende skolepenge
17 Andre tilgodehavender
18 Periodeafgrænsningsposter

17.635
283.264
0

116.291
184.574
42.806

Tilgodehavender i alt

300.899

343.671

5.005.930

4.067.456

Likvide beholdninger i alt

5.005.930

4.067.456

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

5.306.829

4.411.127

25.141.981

25.180.728

Aktiver:
Anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver:
13 Grunde og bygninger
14 Inventar og udstyr
Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver:
15 Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
ANLÆGSAKTIVER I ALT

Likvide beholdninger:
19 Likvide beholdninger

AKTIVER I ALT
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Balance pr. 31. december
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Note

2020

2019

13.629.052

13.516.645

13.629.052

13.516.645

6.797.320
1.269.013

7.056.088
546.434

8.066.333

7.602.522

258.768
1.889.692
1.298.136

251.648
2.482.432
1.327.481

3.446.596

4.061.561

GÆLD I ALT

11.512.929

11.664.083

PASSIVER I ALT

25.141.981

25.180.728

Passiver:
Egenkapital:
20 Egenkapital i øvrigt
EGENKAPITAL I ALT
Gæld:
Langfristet gæld:
21 Realkreditgæld
22 Andre langfristede gældsforpligtelser
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld:
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser
23 Anden gæld
24 Periodeafgrænsningsposter (indtægter)
Kortfristet gæld i alt
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Balance pr. 31. december

25 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
26 Sikkerheder og pantsætninger
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2020

2019

112.407
933.459
722.579

-761.743
915.928
546.434

1.768.445

700.619

98.656
-98.690

-53.996
-59.064

42.806
-592.740
-29.345

80.344
-266.287
-28.039

1.189.132

373.577

Køb af anlægsaktiver
Ændringer af finansielle anlægsaktiver

0
990

-1.770.013
-770

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

990

-1.770.783

Afdrag/indfrielse, realkreditgæld

-251.648

-244.722

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-251.648

-244.722

938.474
4.067.455

-1.641.928
5.709.383

5.005.929

4.067.455

Driftens likviditetsvirkning
Årets resultat
Af- og nedskrivninger
Regulering feriepenge til indefrysning
Resultat før afskrivninger og henlæggelser
Ændring i tilgodehavende skolepenge
Ændring i andre tilgodehavender
Ændring i periodeafgrænsningsposter
(omkostninger)
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser
Ændring i periodeafgrænsningsposter (indtægter)
Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrøm, netto
Likvider primo
Likvider ultimo
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Pengestrømsopgørelse for året 1. januar - 31. december
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Noter til regnskab for året
Note
I Usikkerhed om fortsat drift
Der er ikke væsentlig usikkerhed om skolens fortsatte drift.
II

2020

2019

400.000
11.200.923
1.705.340
635.550
775.884

400.000
11.197.855
1.684.380
631.113
781.979

129.554

127.946

104.322
103.939

215.958
2.748

15.055.512

15.041.979

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller
måling af specifikke poster i årsregnskabet.

IV Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet
begivenheder, som har væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af årsregnskabet.
1

Statstilskud
Grundtilskud
Undervisningstilskud
Fællesudgiftstilskud
Bygningstilskud
Tilskud til skolefritidsordning (0.-3. klasse)
Tilskud til inklusion til elever med særlige behov i den
almindelige undervisning
Tilskud til specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand
Særlige tilskud
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III Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende

Note
2 Skolepenge og betaling for pasningsordninger
Skolepenge, netto
Søskendemoderation
Ydede fripladser
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra
Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und
Sprachverein)
Skolefritidsordningsbetaling, netto (0.-3. klasse)
Ydede fripladser
Tilskud til nedbringelse af skolefritidsordningsbetaling (0.3. klasse) (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schulund Sprachverein)
Klubtilbudsbetaling (skolefritidsordning) for børn fra 4.
klassetrin
Betaling for materialer, ekskursioner, rejser m.v.
Indskrivningsgebyrer

3

Andre indtægter og tilskud
Lejeindtægter fra lokaler m.v.
Øvrige indtægter

2020

2019

3.365.856
-551.650
-191.210

3.321.220
-592.730
-141.739

71.789
648.000
-9.593

61.115
676.800
-9.045

9.593

9.045

333.600
185.850
1.400

454.200
203.710
2.950

3.863.635

3.985.526

142.000
3.275

120.000
18.785

145.275

138.785
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Noter til regnskab for året

Note
4 Lønomkostninger, undervisning og pasningsordninger
Undervisning
Løn og lønafhængige omkostninger
Løn
Pension
Atp og andre sociale omkostninger
Reguering af feriepengeforpligtelse mv
Lønrefusion
Flexrefusion
Tilskud til vikarudgifter (fra Fordelingssekretariatet

Skolefritidsordning
Løn og lønafhængige omkostninger
Løn
Pension
Atp og andre sociale omkostninger
Reguering af feriepengeforpligtelse mv
Flexrefusion

I alt

2020

2019

9.287.406
222.771
1.429.658
49.482
-40.184
-208.580
0
-49.347

9.750.397
263.328
1.551.821
53.017
-44.023
0
-358.328
-18.417

10.691.206

11.197.795

2.062.645
29.534
264.096
13.943
69.490
-284.985

2.122.527
63.892
253.856
15.117
1.106
0

2.154.723

2.456.498

12.845.929

13.654.293
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Noter til regnskab for året

Note
5 Andre omkostninger, undervisning og
pasningsordninger
Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v.
Fotokopiering
Lejrskoler, rejser, ekskursioner
Befordring mellem skole og hjem, netto
Tilskud til nedsættelse af befordringsudgifter (fra
Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und
Sprachverein)
Pædagogiske kurser, netto
Vederlag til tilsynsførende
Tjenesterejser
Inventar og udstyr, småanskaffelser
Inventar og udstyr, vedligeholdelse
Inventar og udstyr, afskrivninger
Øvrige omkostninger
Møder og arrangementer
Skolefritidsordning
Materialer
Mad og drikkevarer
Inventar og udstyr, småanskaffelser
Øvrige omkostninger

I alt
6

Lønomkostninger ejendomsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger
Pension
ATP
Regulering af feriepengeforpligtelse mv
Lønrefusioner
Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet)

2020

2019

337.043
144.001
63.905
80.213

413.230
137.427
-10.598
43.858

-49.694
62.815
24.870
1.965
28.849
19.200
16.914
21.509
26.093
777.683

-43.858
155.344
25.292
8.988
59.502
26.583
16.914
83.512
66.266
982.460

20.003
46.325
425
896
67.649

19.758
87.788
0
5.010
112.556

845.332

1.095.016

1.515.377
77.873
4.544
-60.127
-251.081
-10.032
1.276.554

1.435.152
69.163
4.544
79.527
-236.466
-45.140
1.306.780
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Noter til regnskab for året

Note
7 Andre omkostninger, ejendomsdrift
Lejeomkostninger bygninger og arealer
Ejendomsskatter
Ejendomsforsikringer
Varme, el og vand inklusive tilhørende afgifter
Rengøring og renovation
Tjenesterejser
Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr,
vedligeholdelse
Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr,
afskrivninger

8

9

Lønomkostninger, administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Pension
ATP
Regulering af feriepengeforpligtelse mv

Andre omkostninger, administration
Revision
Regnskabsmæssig assistance
Regulering revision og regnskabsmæssig assistance
tidligere år
Andre konsulentydelser (UV-Data mv)
Forsikringer
Markedsføring
Omkostninger ved ansættelse af personale
Personaleomkostninger
Kurser
Lovpligtige afgifter personale
Repræsentation
Kontorartikler, porto og telefon
Kontingent til skoleforeninger
IT-omkostninger
Tab på skolepenge
Inkassoomkostninger
Øvrige omkostninger

2020

2019

1.651
26.024
86.752
489.342
250.303
4.463

1.640
22.230
84.931
528.996
214.210
4.924

310.139

241.704

916.545

899.014

2.085.219

1.997.649

373.267
59.273
2.272
6.297

363.694
55.254
2.146
50.905

441.109

471.999

58.500
46.875

50.390
25.000

-46.441
67.600
133.947
53.740
4.431
9.050
6.237
315.058
27.203
58.289
158.076
39.794
181.551
16.700
-13.219

0
49.747
117.497
43.390
9.196
0
12.887
297.509
12.375
67.677
201.986
39.433
150.000
0
-14.444

1.117.391

1.062.643
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Noter til regnskab for året

2020

2019

00
0

770
770

29.278
234.263
990

19.575
243.844
0

264.531

263.419

75.950
75.950

77.004
77.004

340.481

340.423

Årets resultat, jf. resultatopgørelsen

112.407

-761.743

Årets resultat eksklusiv særlige poster

112.407

-761.743

31.980.318
0

30.210.305
1.770.013

Kostpris ultimo

31.980.318

31.980.318

Akkum. af- og nedskr. primo
Årets afskrivninger

11.366.205
916.545

10.467.191
899.014

Akk. af- og nedskr. ultimo

12.282.750

11.366.205

Regnskabsmæssig værdi ultimo

19.697.568

20.614.113

Offentlig ejendomsvurdering pr. 01.10.2019

28.590.000

29.450.000

Note
10 Finansielle indtægter m.v.
Realiserede og urealiserede kursgevinster af værdipapirer

11 Finansielle omkostninger m.v.
Renteudgifter, pengeinstitutter
Prioritetsrenter
Realiserede og urealiserede kurstab af værdipapirer

Skolefritidsordning (0.-3.klasse) samt klubtilbud
(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin
Prioritetsrenter

I alt
12 Særlige poster

13 Grunde og bygninger
Kostpris primo
Årets tilgang
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2020

2019

980.411

980.411

Kostpris ultimo

980.411

980.411

Akkum. af- og nedskr. primo
Årets afskrivninger

844.833
16.914

827.919
16.914

Akk. af- og nedskr. ultimo

861.747

844.833

Regnskabsmæssig værdi ultimo

118.664

135.578

18.920

19.910

18.920

19.910

217.635
-200.000

516.291
-400.000

17.635

116.291

252.926
30.338

128.942
55.632

283.264

184.574

0

42.806

0

42.806

5.005.930

4.067.456

5.005.930

4.067.456

13.516.645
112.407

14.278.388
-761.743

13.629.052

13.516.645

Note
14 Inventar og udstyr
Kostpris primo

15 Finansielle anlægsaktiver
Andele Merkur Bank
Bogført værdi ultimo
16 Tilgodehavende skolepenge
Tilgodehavende skolepenge
Hensat til tab på tilgodehavende skolepenge

17 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende lønrefusioner fra staten, kommunen og
andre
Andre tilgodehavender

18 Periodeafgrænsningsposter (omkostninger)
Forudbetalte lønninger

19 Likvide beholdninger
Indeståender i Pengeinstitutter

20 Egenkapital i øvrigt
Saldo primo
Årets resultat
Saldo ultimo
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Note
21 Realkreditgæld
LR Kredit (kontantlån, 2,5%, restløbetid 20,5 år)
LR Kredit (kontantlån, 2,5%, restløbetid 20,5 år)

Afdrag næste år

22 Andre langfristede gældsforpligtelser
Skyldige indefrosne feriepenge

23 Anden gæld
Skyldig ATP, øvrige sociale bidrag og feriepenge
Skyldig pension og gruppeliv
Skyldig pension
Skyldig feriekomto
Skyldig feriepengeforpligtelse
Debitorer med kreditsaldi
Anden gæld
Mellemregning med elever
Mellemregning med skoleforening

24 Periodeafgrænsningsposter (indtægter)
Forudmodtagne statstilskud
Andre forudmodtagne indtægter
Forudmodtaget befordringstilskud

2020

2019

5.328.526
1.727.562

5.518.562
1.789.174

7.056.088
-258.768
6.797.320

7.307.736
-251.648
7.056.088

1.269.013

546.434

1.269.013

546.434

27.833
4.550
27.373
29.843
464.521
31.720
343.692
710.770
249.390

34.848
27.488
0
10.255
1.211.624
0
432.826
483.944
281.447

1.889.692

2.482.432

1.203.645
63.697
30.794

1.260.832
60.813
5.836

1.298.136

1.327.481

19.697.568

20.614.113

3.500.000

3.500.000

25 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Der foreligger ingen eventualposter mv.
26 Sikkerheder og pantsætninger
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter stor kr.
7.056.088, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør

Selskabet har udstedt ejerpantebreve med pant i grunde og
bygninger. Ejerpantebrevene er i behold og udgør
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Beregning af egendækning
Skolepenge, netto (note 2)
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra
Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und
Sprachverein) (note 2)
Betaling for materialer, ekskursioner, rejser mv. (note
2)
Indskrivningsgebyrer (note 2)
Fra note 3 Andre indtægter og tilskud medtages
- Lejeindtægter fra lokaler
- Øvrige indtægter
Finansielle indtægter m.v.
Egendækning i alt
Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret
Egendækning pr. årselev
Minimum egendækning pr. årselev

142.000
3.275

2020

2019

2.622.996

2.586.751

71.789

61.115

185.850
1.400

203.710
2.950

145.275
0

138.785
770

2.882.035

2.994.081

280

286

10.293

10.469

6.467

6.306
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Skolefritidsordning (0.-3. klasse) samt klubtilbud
(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin
Tilskud til skolefritidsordning (0.-3. klasse) (note 1)
Skolefritidsordningsbetaling, netto (0.-3. klasse) (note
2)
skolefritidsordningsbetaling (0.-3. klasse) fra
Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und
Sprachverein) (note 2)
Klubtilbudsbetaling (skolefritidsordning) for børn fra
4. klassetrin (note 2)
Indtægter
Lønomkostninger, skolefritidsordning (note 4)
Andre omkostninger, skolefritidsordning (note 5)
Prioritetsrenter, skolefritidsordning (0.-3. klasse)
og/eller klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4.
klassetrin (note 11)
Direkte omkostninger
Årets resultat

2020

2019

775.884

781.979

638.407

667.755

9.593

9.045

333.600

454.200

1.757.484

1.912.979

-2.154.723
-67.649

-2.456.498
-112.556

-75.950

-77.004

-2.298.322

-2.646.058

-540.838

-733.079

Skolefritidsordningen udviser et underskud på kr. 540.838. Der er sket en reduktion i
lønomkostninger, da modtaget flexrefusion i 2020 er medtaget under SFO, hvor det henhører. I
2019 var den tilsvarende flexrefusion medtaget under lærerlønninger. Øvrige omkostninger er
faldet med kr. 44.907. Skolens fritidsordninger er beliggende i flere forskellige bygninger, som
kan vanskeliggøre fælles drift i forhold til aldersgrupper.
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Særlige specifikationer
2019

0
0

0
0

0

0
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Årets modtagne donationer
Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet
Modtagne ikke-kontante donationer i alt

2020
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