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Skolen 

Roskilde Lille Skole  
Skolekode 255.005 
Gundsølillevej 50, Tågerup 
4000 Roskilde  
 
Telefon: 46 78 72 38 
Hjemmeside: www.roskildelilleskole.dk  
E-mail: rls-lilleskole@rls.dk 
 
Hjemsted: Roskilde Kommune 
CVR-nr.: 68 54 12 12 
 
 
 

Bestyrelse 

Thomas Ryhl, Formand 
Jesper Henriksen, Næstformand 
Michael Stav Hansen 
Ditte Kleener 
Mia Aaby Engelbredt 
 
 
 

Daglige leder 

Søren Hansen 
 
 
 

Skolens formål 

Skolens formål er ifølge dens vedtægter (§ 1): 
 
Institutionens formål er at drive en friskole med tilskud i henhold til lov om friskoler og private 
grundskoler.  
 
 
 

Revisor 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Pengeinstitut 
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2600 Glostrup 

 

Arbejdernes Landsbank 

Algade 14 

4000 Roskilde  
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Bestyrelse og skoleleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

2017 for Roskilde Lille Skole.  

 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 

2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, stu-

denterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og 

produktionsskoler. I henhold til § 5, stk. 1, i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det her-

med: 

 
• At årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinforma-

tioner eller udeladelser. 

 

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-

sis. 

 

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning 

af de midler og ved driften af skolen, der er omfattet af årsrapporten. 

 

 

Roskilde, den                  2018 

 

 
Daglige leder 

 

 

Søren Hansen 

 

 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 8 og 9, i 

lov om friskoler og private grundskoler. 
 

 

Roskilde, den                  2018 

 

 

Bestyrelse 
   
   
Thomas Ryhl Jesper Henriksen Michael Stav Hansen 
Formand Næstformand  

   
   
Ditte Kleener Mia Aaby Engelbredt  
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Til bestyrelsen for Roskilde Lille Skole  

 
Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Lille Skole for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsop-

gørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsmini-

steriets regnskabsparadigme og vejledning for 2017 og bekendtgørelse nr. 1348 af 23. novem-

ber 2016 (regnskabsbekendtgørelsen). 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af skolens aktiviteter og penge-

strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabs-

bekendtgørelsen. 

 
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 bekendtgørelse nr. 957 af 6. juli 2017 om 

revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gym-

nasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og pro-

duktionsskoler. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-

påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af sko-

len 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 for-

pligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 

2017 og regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere skolens evne til at fort-

sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud-

arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledel-

sen enten har til hensigt at likvidere skolen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-

nativ end at gøre dette. 
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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 revisionspåteg-

ning 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 re-

vision, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved efter-

skoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til 

højere forberedelseseksamen (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. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision 

jf. bekendtgørelse nr. 957 af 6. juli 2017  om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og 

frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere for-

beredelseseksamen (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 be-

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-

sættelse 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 ud-

trykke 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 regnskabsprin-

cippet 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 års-

regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
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vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at skolen 

ikke længere kan fortsætte driften. 

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-

der 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 tids-

mæssige 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. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om 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 årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-

lig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysnin-

ger i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsbe-

kendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

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 af-

taler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske 

hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af skolen, der er omfattet af årsregnskabet. 

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 vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for 

offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 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 indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
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grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyl-

dige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af skolen, der er omfattet af 

årsregnskabet.  

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kriti-

ske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

 

Ringsted, den 16. marts 2018 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

Dorte Grøndal Hansen 

Statsaut. revisor 
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HOVED- OG NØGLETAL 

Set over en 5-årig periode kan skolens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal. 

Nøgletallene for 2013 - 2015 er ikke tilrettet til det ændrede regnskabsparadigme gældende for 

regnskabsåret 2017. Nøgletallene for 2016 er tilrettet. 

 
Hovedtal      
      
Beløb i t.DKK 2017 2016 2015 2014 2013 

      
Resultat      
      
Omsætning 20.701 19.162 17.224 17.005 17.450 
Heraf statstilskud 12.505 11.827 11.848 11.727 12.517 
Omkostninger 20.141 19.898 16.882 17.107 17.410 
Resultat før finansielle poster 561 -736 342 -102 40 
Finansielle poster -513 -474 -325 -29 -165 
Årets resultat 48 -1.210 17 -130 -125 
Årets resultat eksklusiv særlige  
 poster 

 
48 

 
-1.210 

 
 

 
 

 
 

      
      
Balance      
      
Anlægsaktiver 19.966 20.701 19.246 13.615 13.185 
Omsætningsaktiver 665 540 2.340 1.202 1.341 
Balancesum 20.631 21.242 21.586 14.817 14.526 
Egenkapital 3.932 3.884 5.094 5.076 5.207 
Hensatte forpligtelser 0 0 - - - 
Langfristede gældsforpligtelser 12.473 12.191 10.648 3.613 1.394 
Kortfristede gældsforpligtelser 4.226 5.167 5.845 6.127 5.624 
      

Pengestrømme      
      
Driftaktivitet  744 -11 182 377 213 
Investeringsaktivitet  -72 -2.252 -6.156 -829 -1.271 
Finansieringsaktivitet  376 -438 7.410 -85 -88 
Pengestrøm, netto  1.048 -2.702 1.436 -537 -1.146 
Samlet likviditet til rådighed 216 -1.146 - - - 
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Nøgletal      
 2017 2016 2015 2014 2013 

      
Overskudsgrad  0,2% -6,3% 0,1% -0,8% -0,7% 

Overskudsgrad eksklusiv  
 særlige poster  

0,2% -6,3% - - - 

Likviditetsgrad 15,7% 10,5% 40,0% 19,6% 23,8% 

Soliditetsgrad 19,1% 18,3% 23,6% 34,3% 35,8% 

Finansieringsgrad 62,5% 58,9% 55,3% 26,7% 28,2% 
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 2017 2016 2015 2014 2013 

      
Antal elever i grundskolen pr.  
 5. september 

228 233 239 239 232 

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

84 80 77 76 77 

Antal årselever i grundskolen i  
 regnskabsåret 

231 237 239 235 238 

Antal årselever i skolefritidsord- 
 ningen i regnskabsåret 0.-3.  
 klasse 

82 78 76 77 79 

Gennemsnitligt antal årselever i  
 skolefritidsordningen for 4.  
 klasse og opefter i regnskabs- 
 året 

0 0 - - - 

Antal årselever i skolefritidsord- 
 ningen i alt i regnskabsåret 

82 78 76 77 79 

Gennemsnitligt antal børn i dag- 
 tilbud 

34 20 - - - 

Skolepenge pr. årselev inklusive  
 tilskud til nedbringelse af skole- 
 penge 

20 21 20 19 17 

Skolefritidsordningsbetaling pr.  
 årselev 

5 6 - - - 

Dagtilbudsbetaling pr. barn 25 24 - - - 

Antal lærerårsværk i grundskolen 23,6 23,2 19,6 20,1 20,4 

Antal årsværk i skolefritidsord- 
 ningen 

2,5 2,0 - - - 

Antal årsværk i dagtilbud 4,6 2,9 - - - 
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 2017 2016 2015 2014 2013 

      
Antal årsværk for øvrigt personale 2,8 4,3 4,9 5,7 6,5 

Antal årsværk i alt 33,5 32,4 24,5 25,8 26,9 

Ansat på særlige vilkår (sociale  
 klausuler 

7,2% 7,4% 9,4% 8,9% 7,4% 

Årselever pr. lærerårsværk i grund- 
 skolen 

9,8 10,2 12,2 11,7 11,7 

Årselever pr. årsværk i skolefritids- 
 ordningen 

32,8 39,0 - - - 

Lærerlønomkostninger pr. årselev i  
 grundskolen 

47 42 39 39 38 

Øvrige lønomkostninger pr. årselev  
 i grundskolen 

6 6 11 10 10 

Lønomkostninger i alt pr. årselev i  
 grundskolen 

 
53 

 
48 

 
50 

 
49 

 
48 

Lønomkostninger pr. årselev i  
 skolefritidsordningen 

 
7 

 
11 

 
- 

 
- 

 
- 

Lønomkostninger pr. barn i dagtil- 
 bud 

 
51 

 
74 

 
- 

 
- 

 
- 

Undervisningsomkostninger pr.  
 årselev i grundskolen 

59 55 51 53 52 

Omkostninger til skolefritidsord- 
 ningen pr. årselev i skolefritids- 
 ordningen 

7 12 - - - 

Omkostninger til dagtilbud pr. gen- 
 nemsnitligt antal børn i dagtil- 
 bud 

61 90 - - - 

Ejendomsomkostninger pr. årselev  
 i grundskolen 

10 10 7 8 9 

Administrationsomkostninger pr.  
 årselev i grundskolen 

8 7 6 7 7 
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 2017 2016 2015 2014 2013 

      
Samlede omkostninger eksklusiv  
 kostafdeling pr. årselev i grund- 
 skolen 

77 72 64 68 68 

      

Definitioner af nøgletal: 

 

Overskudsgrad 
 Årets resultat/omsætning x 100 
  

   

Overskudsgrad eksklusiv særlige poster 
 Årets resultat eksl. særlige poster/omsætning x 100 
  

   

Likviditetsgrad 
 Omsætningsaktiver/kortfristede gældsforpligtelser x 

100 
  

   

Soliditetsgrad 
 Egenkapital i alt ultimo/aktiver x 100 
  

   

Finansieringsgrad 
 Langfristede gældsforpligtelser / materielle anlægsak-

tiver x 100 
  

   

 

 
Hovedaktiviteter 

Skolens aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af lilleskole, dvs. fri grundskole. 

Men herudover har skolen etableret egen børnehave pr. 1. oktober 2015. Børnehaven er jf. fri-

skolelovens rammer, en selvstændig økonomisk enhed, der skal finansieres ved egen forældre-

betaling og tilskud fra forældrenes kommuner. Skolen lejer lokaler ud til børnehaven, og står for 

den daglige administration. 

 
Årets økonomiske resultat 

Skolens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 48.055 og balance pr. 31. decem-

ber 2017 udviser en positiv egenkapital på kr. 3.931.943. 

 
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)  

Der er efter vores vurdering ikke usikkerhed om skolens fortsatte drift. 

 
Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ingen kendt usikkerhed om værdiansættelse af skolens aktiver og gæld. 
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Skolens hovedaktiviteter  

Skolens aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af lilleskole, dvs. fri grundskole. 

Men herudover har skolen etableret egen børnehave pr. 1. oktober 2015 og udbygningen heraf 

i løbet af 2016 og konsolideringen af den i 2017 har haft stor og meget positiv indflydelse på 

både skolens drift og likviditet. 

Børnehaven er, jf. friskolelovens rammer, en selvstændig økonomisk enhed, der skal finansieres 

ved egen forældrebetaling og tilskud fra forældrenes kommuner. Bestyrelsen har løbende påset, 

at dette lovkrav er opfyldt, og kan med glæde konstatere, at driften af børnehaven i 2017 har 

givet et pænt overskud. 

Årets økonomiske resultat 

Bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af at der i regnskabsåret 

2016 er foretaget en række dispositioner vedr. etablering af børnehave, der nu er fuldt udbygget 

og belagt og som forventes også fremover at kunne bidrage positivt til skolens samlede drift. 

Skolen har afholdt de planlagte og sædvanlige undervisningsaktiviteter for børnehaveklasse til 

10. klasse i form af almindelig skemalagt undervisning, individuelle specialundervisningsti-

mer, inklusionstimer, temauger, samt gennemførelse af skolens omfattende lejrskole- og sko-

lerejseprogram. 

Herudover har skolen afholdt SFO for elever fra børnehaveklasse til 3. kl. 

Skolen har haft en stabil elevtilgang, undtagen i 10.kl. hvor elevtallet har været ekstraordinært 

lavt, udelukkende på grund af at skolens egne elever i væsentligt mindre grad end hidtil har 

søgt 10.kl. Bestyrelsen vurderer i lyset heraf løbende, om det er økonomisk forsvarligt at bibe-

holde tilbuddet om 10.kl. 

Bestyrelsen vurderer, at skolens samlede elevtal på 230-235 elever er tilfredsstillende og reali-

stisk, også med et forventet lavere elevtal i 10.kl. i de kommende år. 

Bestyrelsen har fastsat et højeste elevtal på de forskellige klassetrin, der forventes nået i 2018 

eller 2019. Der er ventelister på alle årgange og mange løbende henvendelser om ledige pladser. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der på baggrund af lokalområdets mindre børneårgange skal 

være fortsat opmærksomhed på optagelse og indskrivning af nye børn til børnehaveklasserne 

de kommende år. Etableringen af den nye børnehave forventes at være med til at sikre dette, 

dels qva de børn der går videre i skolen, dels qva den øgede opmærksom i lokalområdet, som 

børnehaven har skabt. 

Dette har medvirket til, at skolen forventer at have fyldte børnehaveklasser i både skoleåret 

2018/19 og 2019/20. 

Skolen har i 2015 dels omlagt, dels hjemtaget ekstra lån til at finansiere det nye børnehavebyg-

geri, samt til bygning af nye musik- og billedkunstlokaler. I forlængelse af byggeriet har der 
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vist sig nogle uforudsete udendørs anlægsudgifter, hvilket har belastet skolens likviditet. Derfor 

har bestyrelsen i 2016 hjemtaget et ekstra kortfristet banklån på 1 mill. kr. som efterfinansie-

ring, der af tinglysningsmæssige årsager først kunne udbetales i 2017. 

I det hele taget har bestyrelsen stor fokus på skolens fremtidige likviditet, hvorfor der ikke for-

ventes yderligere investeringer i renovering af bygninger før tidligst i anden halvdel af 2018.  

Der har ikke været skolepengestigninger i 2017, men fra 1. januar 2018 er der gennemført en 

pristalsregulering på 2%. 

I løbet af 2018 skal bestyrelsen på baggrund af evt. uventede lønstigninger i forbindelse med 

de kommende overenskomstforhandlinger tage stilling til en evt. skolepengestigning, herun-

der forældreandelen af skolebusordningen og evt. ekstra betaling for at deltage i 10.klasses 

udlandsrejse. 

Skolen har ved almindelig fokus og opfølgning nedbragt restancerne ved forældrebetalingen 

betydeligt. 

Skolen har i en række år ønsket at fastholde antallet af fastansatte, men i forbindelse med bud-

getlægningen for 2018 har bestyrelsen taget skridt til at reducere antallet af lærerårsværk med 

2 fremover. Oprettelsen af en viceskolelederstilling og besættelsen heraf pr. 1. december 2016 

har sikret bedre udnyttelse af lærerressourcerne ved bedre planlægning og intern vikardæk-

ning, så antallet af effektive undervisningstimer kan fastholdes. Der er således gennem en op-

timeret planlægning sket væsentlige besparelser på vikardækningen ved kort sygefravær, men 

grundet uforudsete langtidssygemeldinger har der samlet været en merudgift til vikardækning. 

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)   

Ledelsen forventer ikke usikkerhed om skolens fortsatte drift. 

Usikkerhed ved indregning og måling  

Ledelsen forventer ikke usikkerhed ved indregning og måling af væsentlig betydning. 

Usædvanlige forhold  

Der har ikke været usædvanlige økonomiske forhold i forbindelse med skolens drift. 

Hændelser efter regnskabsårets udløb 

Der har ikke været hændelser efter regnskabsårets udløb, der påvirker årsrapporten. 

 
Forventninger til det kommende år 

Bestyrelsen ser optimistisk på skolens fremtid og forventer, at elevtallet stiger til ca. 235-240 

elever de kommende år. Skolens økonomi er tilpasset og konsolideret på bagrund af det nuvæ-

rende, lidt lavere elevtal. Skolen har kunnet konsolidere børnehaven i skoleåret 2016/17, såle-

des at den nu er fyldt med 30 børn, hvilket forventes at give et fortsat overskud til skolen.  
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Set i lyset af at statstilskuddet er blevet lidt større pga. af stigningen i koblingsprocent, forven-

ter bestyrelsen et mindre overskud på 300 t.kr. i 2018, og et lidt større i 2019 og fremover på ca 

600 t.kr.  

De forventede overskud vil fremadrettet bruges til at finansiere en række mindre vedligehol-

delsesopgaver og sikre skolens likviditet. 

Bestyrelsen arbejder inden for rammerne af en 10 års økonomisk og strategisk plan for skolen, 

der skal sikre dels et driftsmæssigt forsvarligt resultat, dels en fornuftig likviditet, samt at sko-

lens bygninger og lokaler er i en forsvarlig og egnet stand ift. skolens fremtidige undervisnings-

behov. 

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager of-
fentlige tilskud 

Der er ingen væsentlige økonomiske forbindelser til andre institutioner 

 
Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning  

Skolen har i 2017 modtaget 70.000 kr. i inklusionstilskud. Tilskuddet er anvendt som et supple-

ment til dels dobbeltlærerordning på skolens mellemtrin, dels ekstra støttepædagoger i skolens 

overbygning (10 elever), dels ekstra støttefunktioner ifm. skolens rejser. Der er tillige iværksat 

lektieordninger for overbygningens elever flere gange om ugen. Skolens brug af målrettede 

deletimer i tysk og fysik, samt små valgfag og mindre hold i projektperioderne, sikrer herudover 

også inklusionen. 

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 

Skolen har modtaget 695.796 kr. i specialundervisningstilskud. Tilskuddet er anvendt til gen-

nemsnitligt og mindst 9 ugentlige støttetimer til de elever, der har fået tildelt støtten. 

Resultat og overskudsdisponering  

Årets resultat blev et overskud på kr. 48.055,-.  

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.  

Overført til næste år………………………………………………………………….. kr. 48.055,- 
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GENERELT 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for efterskoler 

og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til hø-
jere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler. 

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksom-

heder med de fravigelser, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. 

 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.  

 

 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vær-

direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 

alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde 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. 

 

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af for-

skellen mellem kostpris og nominelt beløb. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Leasing  
Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørel-

sen over kontraktens løbetid. Skolens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- 

og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. 
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Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 

der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultat-

opgørelsen som en finansiel post. 

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 

der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultat-

opgørelsen som en finansiel post. 

 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. 

 

 

RESULTATOPGØRELSE 

Omsætning 
Statstilskud indregnes i takt med, at tilskuddene modtages. Tilskud, der vedrører andre 

perioder, periodiseres. 

 

Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Andre indtægter, der vedrører andre 

perioder, periodiseres. 

 

Omkostninger 

Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, 

der er medgået til at opnå årets indtægter, herunder løn m.v., afskrivninger og øvrige omkost-

ninger. 

 

Omkostninger fordeles på: 

- Undervisning og pasningsordninger 

- Ejendomsdrift 

- Administration. 

 

Omkostningerne er så vidt det er muligt henført direkte til de enkelte aktiviteter. 

Principperne for fordeling er uændrede i forhold til tidligere. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der ved-

rører regnskabsåret.  

 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kurs-

gevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt udgift og indtægt vedrørende renteswap. 
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BALANCE 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fra-

drag af akkumulerede afskrivninger. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Der afskrives ikke på grunde. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider og restværdier: 
 Brugstid Restværdi 
Bygninger ekskl. grunde 20 - 50 år 25 % 
Inventar og udstyr 5 år 0 % 
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 25.000 ekskl. moms pr. enhed indregnes som omkost-
ninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgspris med fradrag af sagsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under de relevante omkostningsgrupper. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Obligationer og andele i banker eller forsyningsselskaber måles til dagsværdi. 

 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsvær-

dien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdig-

gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes un-

der hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris 

 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der 

nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) 

Periodeafgrænsningsposter (omkostninger), indregnet under aktiver, omfatter afholdte om-

kostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
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Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balance-

dagen. 

 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når skolen som følge af en begivenhed indtruffet senest på 

balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives 

økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. 

 

Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld samt finansielle forpligtelser indregnes til nominel restgæld og låneomkostnin-

ger udgiftsføres i det finansår disse afholdes. 

 

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi. 

 

Finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterføl-

gende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter ind-

regnes under andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. 

 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfyl-

der betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. 

Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer i de pågæl-

dende regnskabsposter. 

 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder 

betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, 

indregnes i resultatopgørelsen sammen med værdireguleringer vedrørende det sikrede aktiv 

eller den sikrede forpligtelse. 

 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sik-

ringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdien i resultatopgørelsen. 
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Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagne indtægter) 

Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagne indtægter, opført som forpligtelser, omfatter mod-

tagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. 

 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsakti-

vitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets 

begyndelse og slutning. 
 
Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante drifts-

poster samt ændring i driftskapital. 

 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 

materielle og finansielle anlægsaktiver. 

 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende 

gæld. 

 

Likvider 

Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer. 
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  2017 2016 
Note  DKK DKK 

    
1 Statstilskud 12.505.071 11.826.894 
2 Skolepenge og betaling for pasningsordninger 6.095.241 6.005.937 
3 Andre indtægter og tilskud 2.101.164 1.329.385 

 Omsætning i alt 20.701.476 19.162.216 

4 Lønomkostninger 13.088.268 12.290.164 
5 Andre omkostninger 2.920.247 3.457.239 

 Undervisning og pasningsordninger i alt 16.008.515 15.747.403 

6 Lønomkostninger 389.419 475.236 
7 Andre omkostninger 1.935.356 1.955.007 

 Ejendomsdrift i alt 2.324.775 2.430.243 

10 Lønomkostninger 918.902 927.753 
11 Andre omkostninger 888.504 792.723 

 Administration m.v. i alt 1.807.406 1.720.476 

 Omkostninger i alt 20.140.696 19.898.122 

 Resultat før finansielle poster 560.780 -735.906 

12 Finansielle indtægter m.v. 0 0 
13 Finansielle omkostninger m.v. 512.725 473.715 

 Finansielle poster i alt -512.725 -473.715 

 Årets resultat 48.055 -1.209.621 

    
14 Årets resultat eksklusiv særlige poster 48.055 -1.209.621 
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 AKTIVER   
  2017 2016 

Note  DKK DKK 

    
15 Grunde og bygninger 19.558.999 20.249.448 
15 Inventar og udstyr 407.420 452.020 

 Materielle anlægsaktiver i alt 19.966.419 20.701.468 

 Anlægsaktiver i alt 19.966.419 20.701.468 

18 Tilgodehavende skolepenge 33.614 112.538 
19 Andre tilgodehavender 245.548 239.827 
20 Periodeafgrænsningsposter 182.071 148.886 

 Tilgodehavender i alt 461.233 501.251 

22 Likvide beholdninger 203.323 39.157 

 Omsætningsaktiver i alt 664.556 540.408 

 Aktiver i alt 20.630.975 21.241.876 
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 PASSIVER   
  2017 2016 

Note  DKK DKK 

    
24 Egenkapital i øvrigt 3.931.943 3.883.887 

 Egenkapital i alt 3.931.943 3.883.887 

28 Realkreditgæld 9.710.140 10.190.706 
30 Andre langfristede gældsforpligtelser 2.762.577 2.000.000 

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 12.472.717 12.190.706 

26-30 Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 554.033 460.104 
32 Gæld til pengeinstitutter 293.727 1.177.374 
33 Anden gæld 2.062.182 2.291.893 
34 Periodeafgrænsningsposter 1.316.373 1.237.912 

 Kortfristede gældsforpligtelser 4.226.315 5.167.283 

 Gældsforpligtelser i alt 16.699.032 17.357.989 

 Passiver i alt 20.630.975 21.241.876 

    
35 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.   
36 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   

    
I Usikkerhed om fortsat drift   

II Usikkerhed ved indregning og måling   
III Usædvanlige forhold   
IV Hændelser efter regnskabsårets udløb   
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  2017 2016 
  DKK DKK 

    
 Årets resultat 48.055 -1.209.621 
    
 Reguleringer vedr. ikke kontante poster:   
  Af- og nedskrivninger 807.452 796.939 
 Ændringer i driftskapital:   
  Tilgodehavender 40.018 278.581 
  Kortfristede gældsforpligtelser eksklusive næste års  

  afdrag på langfristede gældsforpligtelser 
 

-151.250 
 

122.986 

 Driftens pengestrømme 744.275 -11.115 

 Køb af anlægsaktiver -72.403 -2.254.429 
 Ændring af finansielle anlægsaktiver 0 2.000 

 Investeringernes pengestrømme -72.403 -2.252.429 

 Optagelse af nye lån 1.000.000 0 
 Afdrag/indfrielse, realkreditgæld -468.219 -438.120 
 Afdrag/indfrielse, andre langfristede gældsforpligtelser -155.840 0 

 Finansieringens pengestrømme 375.941 -438.120 

 Årets samlede pengestrømme 1.047.813 -2.701.664 
    
 Likvide beholdninger ved årets begyndelse -1.138.217 1.563.447 

 Likvide beholdninger ved årets slutning -90.404 -1.138.217 

    
 Resterende trækningsmulighed   
 Kassekredit maksimum 600.000 1.170.000 
 Heraf anvendt pr. 31. december  -293.727 -1.177.374 

 Resterende trækningsmulighed 306.273 -7.374 

    
 Samlet likviditet til rådighed 215.869 -1.145.591 
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I. Usikkerhed om fortsat drift 

Der er ikke væsentlig usikkerhed om fortsat drift. 

 
II. Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke væsentlig usikkerhed ved indregning og måling. 

 
III. Usædvanlige forhold 

Der er ikke usædvanlige forhold 

 
IV. Hændelser efter regnskabsårets udløb 

Der er ikke betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 

 

 

 
 2017 2016 
 DKK DKK 

   
1. Statstilskud   
   
Grundtilskud 408.000 408.000 
Undervisningstilskud 8.599.691 8.017.989 
Fællesudgiftstilskud 1.433.086 1.294.626 
Bygningstilskud 493.028 491.708 
Tilskud til skolefritidsordning (0.-3. klasse) 765.870 871.940 
Tilskud til inklusion til elever med særlige behov i den  
 almindelige undervisning 

 
70.000 

 
140.775 

Tilskud til specialundervisning og anden special- 
 pædagogisk bistand  

 
695.796 

 
263.062 

Tilskud til personlig assistance 39.600 372.961 
Øvrige statstilskud 0 -34.167 

I alt 12.505.071 11.826.894 
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 2017 2016 
 DKK DKK 

   
2. Skolepenge og betaling for pasningsordninger   
   
Skolepenge, netto 4.627.407 4.858.400 
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra Fordelings- 
 sekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprach- 
 verein) 

 
 

54.242 

 
 

35.666 
Skolefritidsordningsbetaling, netto (0.-3. klasse) 416.897 426.150 
Tilskud til nedbringelse af skolefritidsordningsbetaling  
 (0.-3. klasse) (fra Fordelingssekretariatet eller  
 Deutscher Schul- und Sprachverein) 

 
 

5.904 

 
 

4.403 
Dagtilbudsbetaling 849.920 489.972 
Betaling for materialer, ekskursioner, rejser m.v. 39.196 94.020 
Indskrivningsgebyrer 101.675 97.326 

I alt 6.095.241 6.005.937 

   
   
   

 
3. Andre indtægter og tilskud   
   
Lejeindtægter fra lokaler m.v. 15.000 30.000 
Kommunale tilskud, dagtilbud 2.086.164 1.199.385 
Tilskud fra kompetencefonden, Dansk Erhverv til  
 efter- og videreuddannelse 

 
0 

 
100.000 

I alt 2.101.164 1.329.385 
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 2017 2016 
 DKK DKK 

   
4.  Lønomkostninger, undervisning og pasnings- 
 ordninger 

  

   
Undervisning:   
   
Løn og lønafhængige omkostninger 12.095.292 11.000.439 
Lønrefusioner -818.438 -742.579 
Tilskud efter lov om barselsudligning -213.852 -273.310 
Tilskud til vikaromkostninger (fra Fordelingssekretariatet) -252.329 -219.994 

Undervisning i alt 10.810.673 9.764.556 

   
Skolefritidsordning:   
   
Løn og lønafhængige omkostninger 986.161 1.291.394 
Lønrefusioner -433.690 -240.352 
Tilskud efter lov om barselsudligning -13.744 0 

Skolefritidsordning i alt 538.727 1.051.042 

   
Dagtilbud:   
   
Løn og lønafhængige omkostninger 1.738.868 1.474.566 

Dagtilbud i alt 1.738.868 1.474.566 

   
I alt  13.088.268 12.290.164 
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 2017 2016 
 DKK DKK 

   
5.  Andre omkostninger, undervisning og pas- 
 ningsordninger 

  

   
Undervisning:   
   
Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. 362.086 355.078 
Fotokopiering 138.067 149.485 
Lejrskoler, rejser, ekskursioner 868.825 1.214.401 
Befordringsomkostninger inkl. drift af busser, netto 12.218 14.688 
Befordring mellem skole og hjem, netto 882.832 774.028 
Pædagogiske kurser, netto 97.697 175.873 
Vederlag til tilsynsførende 15.000 25.000 
Tjenesterejser 11.638 12.663 
Inventar og udstyr, leje og leasing 94.985 156.338 
Inventar og udstyr, småanskaffelser 35.524 82.441 
Inventar og udstyr, vedligeholdelse 3.380 19.983 
Inventar og udstyr, afskrivninger 94.285 110.593 
It-omkostninger 72.621 99.768 
Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov, netto 826 5.586 
Øvrige omkostninger 15.392 17.198 

Undervisning i alt 2.705.376 3.213.123 

   
Skolefritidsordning:   
   
Materialer 16.971 40.508 
Mad og drikkevarer 27.166 30.829 

Skolefritidsordning i alt 44.137 71.337 

   
Dagtilbud:   
   
Materialer 43.061 43.121 
Mad og drikkevarer 74.935 47.930 
Pædagogiske kurser 11.049 7.558 
Tjenesterejser 2.281 2.254 
Inventar og udstyr, småanskaffelser 4.724 28.365 
It-omkostninger 2.364 9.396 
Øvrige omkostninger 32.320 34.155 

Dagtilbud i alt 170.734 172.779 

   
I alt 2.920.247 3.457.239 
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6. Lønomkostninger, ejendomsdrift   
   
Løn og lønafhængige omkostninger 389.419 620.328 
Lønrefusioner 0 -145.092 

I alt 389.419 475.236 

   
   
   
   
7. Andre omkostninger, ejendomsdrift   
   
Ejendomsskatter 23.753 23.926 
Ejendomsforsikringer 61.400 53.900 
Alarmer 17.225 10.494 
Varme, el og vand inklusive tilhørende afgifter 349.282 318.445 
Rengøring og renovation 604.080 698.785 
Inventar og udstyr, småanskaffelser 1.000 29.812 
Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og  
 udstyr, vedligeholdelse 

 
141.781 

 
109.440 

Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og  
 udstyr, afskrivninger 

 
690.449 

 
667.407 

Øvrige omkostninger 46.386 42.798 

I alt 1.935.356 1.955.007 

Dagtilbud   
Lejeomkostninger  0 0 

I alt  0 0 

I alt  1.935.356 1.955.007 

   

 

 
10. Lønomkostninger, administration   
   
Løn og lønafhængige omkostninger 926.712 946.512 
Lønrefusioner -7.810 -18.759 

I alt 918.902 927.753 
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11. Andre omkostninger, administration   
   
Revision 134.243 88.336 
Regnskabsmæssig assistance 0 18.000 
Andre konsulentydelser 22.885 42.647 
Forsikringer 72.678 81.329 
Markedsføring 24.803 92.174 
Personaleomkostninger 128.391 79.380 
Bestyrelsesomkostninger 16.299 25.425 
Tjenesterejser 1.957 4.873 
Lovpligtige afgifter, personale 242.028 167.630 
Repræsentation 18.587 6.511 
Kontorartikler, porto og telefon 36.468 49.820 
Kontingent til skoleforeninger 99.265 99.449 
Inventar og udstyr, småanskaffelser 2.795 17.797 
Inventar og udstyr, afskrivninger 22.718 18.939 
Tab på skolepenge 27.955 0 
Øvrige omkostninger 37.432 413 

I alt 888.504 792.723 

   
   

 

 
13. Finansielle omkostninger m.v.   
   
Renteomkostninger, pengeinstitutter 72.787 29.493 
Prioritetsrenter 266.416 284.243 
Øvrige renteomkostninger m.v. 21.285 15.974 

I alt 360.488 329.710 

Dagtilbud    
Prioritetsrenter  152.237 144.005 

I alt  152.237 144.005 

I alt  512.725 473.715 
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14. Årets resultat eksklusiv særlige poster   
   
Årets resultat, jf. resultatopgørelsen 48.055 -1.209.621 

Særlige indtægter:   
Ingen  0 0 

I alt  0 0 

Særlige udgifter:   
Ingen  0 0 

I alt  0 0 

Årets resultat eksklusiv særlige poster 48.055 -1.209.621 

   

 

 

 
15. Materielle anlægsaktiver 
   
 Grunde og Inventar og 
Beløb i DKK bygninger udstyr 

   
Kostpris primo  26.696.829 1.181.271 
Tilgang i året 0 72.403 
Afgang i året 0 0 

Kostpris ultimo 26.696.829 1.253.674 

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo 6.447.381 729.251 
Af- og nedskrivninger i året 690.449 117.003 

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo 7.137.830 -846.254 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 19.558.999 407.420 

   
Regnskabsmæssig værdi ultimoexcl.  opskrivninger 19.558.999 407.420 

Kontantvurdering af ejendomme pr. 01.01.17 21.800.000  

Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og om-/tilbygninger 0  
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 31.12.17 31.12.16 
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18. Tilgodehavende skolepenge   
   
Tilgodehavende skolepenge 33.614 112.538 
Hensat til tab på tilgodehavende skolepenge 0 0 

I alt 33.614 112.538 

   
   
   
   
19. Andre tilgodehavender   
   
Tilgodehavende lønrefusioner fra staten, kommunen og  
 andre 

 
227.719 

 
233.550 

Andre tilgodehavender 17.829 6.277 

I alt 245.548 239.827 

   
   

 

 
20. Periodeafgrænsningsposter (omkostninger)   
   
Forudbetalte lønninger 152.408 148.886 
Andre forudbetalinger 29.663 0 

I alt 182.071 148.886 

   
   
   
   
22. Likvide beholdninger   
   
Indeståender i pengeinstitutter 203.323 39.157 

I alt 203.323 39.157 
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24. Egenkapital i øvrigt   
   
Saldo primo 3.883.888 5.093.508 
Årets resultat 48.055 -1.209.621 

Saldo ultimo 3.931.943 3.883.887 

   
   
   

 
28. Realkreditgæld   
   
Realkreditgæld Nykredit kontantlån 11.500.000   
 Rentesats = 2,6568%, restløbetid = 17,75 år 10.362.632 10.822.737 
Tab/gevinst ved indfrielse af finansielle instrumenter,  
 ved reel låneomlægning af sammenlignelige lån  
 (amortiseret) 

 
 

-180.042 

 
 

-171.927 

I alt 10.182.590 10.650.810 
Afdrag næste år 472.450 460.104 

Restgæld efter 1 år 9.710.140 10.190.706 

   
   
   

 
30. Andre langfristede gældsforpligtelser   
   
Deposita elever 1.905.000 2.000.000 
Andre langfristede gældsforpligtelser   
 Erhvervslån Nykredit, 5%, restløbetid = 9år, 4 md. 939.160 0 

I alt 2.844.160 2.000.000 
Afdrag næste år 81.583 0 

Restgæld efter 1 år 2.762.577 2.000.000 
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32. Gæld til pengeinstitutter   
   
Gæld til Nykredit Bank 0 879.118 
Gæld til Nykredit Bank 293.727 298.256 

I alt 293.727 1.177.374 

   
   
   
   
33. Anden gæld   
   
Skyldig løn 55.794 40.400 
Skyldig A-skat og AM-bidrag 47.133 44.948 
Skyldig ATP, øvrige sociale bidrag og feriepenge 69.547 44.511 
Skyldig feriepengeforpligtelse 1.613.339 1.915.009 
Anden gæld 276.369 247.025 

I alt 2.062.182 2.291.893 

   
   
   
   
34. Periodeafgrænsningsposter (indtægter)   
   
Forudmodtagne statstilskud 1.060.444 1.049.507 
Forudmodtagne kommunale tilskud 158.530 0 
Forudmodtagne skolepenge 42.631 27.364 
Andre forudmodtagne indtægter 54.768 161.041 

I alt 1.316.373 1.237.912 
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35. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.   

 

Skolen har indgået 2 leje/leasingaftaler med en gennemsnitlig månedlig betaling på hhv. t.DKK 

5 og t.DKK 1. Lejeaftalerne udløber hhv. 30.06.23 og 31.12.24. 

 

Den samlede forpligtelse udgør t.DKK 421. 

 
   
   
36. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   

 

Til sikkerhed for gæld til Nykredit t.DKK 10.363 er der givet pant i grunde og bygninger (pan-

tebrev t.DKK 11.500) hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.17 udgør t.DKK 19.559. 

 

Til sikkerhed for mellemværender med Nykredit Bank er der givet pant i grunde og bygninger 

(2 ejerpantebreve t.DKK 2.067, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.17 udgør t.DKK 19.559. 
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  2017 2016 
Note  DKK DKK 

    
 Beregning af egendækning   
    

2 Skolepenge, netto 4.627.407 4.858.400 
2 Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra Fordelings- 

 sekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprach- 
 verein) 

 
 

54.242 

 
 

35.666 
2 Betaling for materialer, ekskursioner, rejser m.v. 39.196 94.020 
2 Indskrivningsgebyrer 101.675 97.326 
3 Andre indtægter og tilskud:   
  Lejeindtægter fra lokaler m.v.  15.000 30.000 

 I alt 4.837.520 5.115.412 

    
 Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret 231 237 

 Egendækning pr. årselev 20.942 21.584 

 Minimum egendækning pr. årselev 5.652 5.162 
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  2017 2016 
Note  DKK DKK 

    
 Regnskab for dagtilbud – vuggestue og børnehave   
    

2 Dagtilbudsbetaling 849.920 489.972 
3 Kommunale tilskud, dagtilbud 2.086.164 1.199.385 

 Indtægter i alt 2.936.084 1.689.357 

4 Lønomkostninger, dagtilbud 1.738.868 1.474.566 
5 Andre omkostninger, dagtilbud 170.734 172.779 
7 Lejeomkostninger, dagtilbud 0 0 

13 Prioritetsrenter, dagtilbud 152.237 144.005 

 Direkte omkostninger i alt 2.061.839 1.791.350 

 Årets resultat 874.245 -101.993 
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 Årets modtagne donationer  
   
 Note 3 Årets modtagne donationer under andre indtægter  
   
 Giver  DKK 

   
 Ingen  0 

 I alt  0 

   
 Note 31 Årets modtagne donationer under periodiseret anlægstilskud  
   
 Giver DKK 

   
 Ingen  0 

 I alt  0 

   
 Årets modtagne ikke kontante donationer (varer, tjenesteydelser, ejen-

domme m.v. opgjort til markedsværdi 
 
 

   
 Art, giver DKK 

   
   
 Ingen 0 

 I alt 0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


