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Generelle oplysninger om skolen

Skole 707009
Norddjurs Friskole
Lergravsvej 4
8500 Grenå
Hjemsted: Norddjurs Kommune

Telefonnummer: 86 30 95 65
E-mail: kontoret@norddjurs-friskole.dk
Hjemmeside: www.norddjurs-friskole.dk

CVR-nr.: 68 36 05 28

Bestyrelsen Formand, Kim Pertou Andersen, Bredgade 25, 8500 Grenå
Næstformand, Berit Westermann Henriksen, Hjortebakken 1, 8500
Grenå
Nickolai Damgaard, Nygade 24, 8500 Grenå
Martin Harnisch, Vestervej 17, 8500 Grenå
Jesper Knudsen, Herman Bangs vej 15, 8500 Grenå
Helle Lund, Nørrevang 9, 8500 Grenå
Sune Kirkegaard, Irisvej 10, 8500 Grenå

Øverste leder Dorte Albæk

Skolens formål Skolens formål er, indenfor rammerne af den til enhver tid gældende
lovgivning vedrørende friskoler, at drive en grundskole med tilhørende
skolefritidsordning.

Bankforbindelse Djurslands Bank

Revisor BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Flemming Hansen, mne32244
Limfjordsvej 42, 7900 Nykøbing Mors
CVR-nr.: 25492145
Telefon: +45 97 72 32 44
E-mail: Nykobing@brandtrevision.dk
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Ledelsespåtegning og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og skoleleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 for
Norddjurs Friskole.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 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. I henhold til § 5, stk. 1, i regnskabsbekendtgørelsen til-
kendegives det hermed:

At årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer
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 praksis.

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af skolen, der er omfattet af årsrapporten.

Grenå, den 27. april 2021

Øverste leder

Dorte Albæk
Skoleleder

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 8 og 9, i lov om fri-
skoler og private grundskoler.

Grenå, den 27. april 2021

Bestyrelse

Kim Pertou Andersen Berit Westermann Henriksen Nickolai Damgaard
Formand Næstformand

Martin Harnisch Jesper Knudsen Helle Lund

Sune Kirkegaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Norddjurs Friskole

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Norddjurs Friskole for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og sær-
lige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabspara-
digme og vejledning for 2020 og bekendtgørelse nr. 1102 af 4. november 2019 (regnskabsbekendtgørel-
sen).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansi-
elle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 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 yderli-
gere 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 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 årsregn-
skabet". 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 revi-
sionsbevis 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 overensstem-
melse med Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2020 og regnskabsbekendt-
gørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 drif-
ten; 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende 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 gymnasiesko-
ler, 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 besvi-
gelser 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 revision 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 grund-
skoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)
m.v. og produktionsskoler, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under re-
visionen. Herudover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at skolen ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, 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 pla-
cering 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 årsregnskabet eller vores vi-
den 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 regnskabsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsbekendtgørelsen. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæringer 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 overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. 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 relevan-
te bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I
vores 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
skolen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Nykøbing Mors, den 27. april 2021

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Flemming Hansen
statsautoriseret revisor
mne32244
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal
2020 2019 2018 2017 2016
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal

Resultatopgørelse:

Omsætning 15.900 16.379 16.314 15.844 14.458
Heraf statstilskud 12.035 12.083 12.151 11.597 10.474
Omkostninger -15.436 -15.827 -15.969 -15.086 -13.765
Resultat før finansielle poster 464 553 345 758 693
Finansielle poster -167 -153 -168 -169 -180
Årets resultat 296 399 177 589 513

Balance:

Anlægsaktiver 14.065 14.567 15.138 15.318 15.843
Omsætningsaktiver 4.610 3.882 3.512 3.564 2.561
Balancesum 18.676 18.449 18.650 18.882 18.404
Egenkapital 8.937 8.640 8.241 8.065 7.475
Langfristede gældsforpligtelser 4.545 6.629 6.722 7.191 7.658
Kortfristede gældsforpligtelser 5.194 3.179 3.687 3.626 3.271

Pengestrømsopgørelse:

Driftsaktivitet 479 453 745 1.508 1.110
Investeringsaktivitet -69 23 -360 0 0
Finansieringsaktivitet 190 -92 -466 -461 -454
Pengestrøm, netto 600 384 -82 1.047 656
Likvider, primo 3.743 3.359 3.441 2.393 1.737
Likvider, ultimo 4.343 3.743 3.359 3.441 2.393

Samlet likviditet til rådighed ultimo 4.343 3.743 3.359 3.441 2.393
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

2020 2019 2018 2017 2016

Nøgletal

Overskudsgrad (%) 1,9 2,4 1,1 3,7 3,5
Overskudsgrad eksklusiv særlige poster
(%) 1,9 2,4 1,1 3,7 3,5
Likviditetsgrad (%) 88,8 122,1 95,3 98,3 78,3
Soliditetsgrad (%) 47,9 46,8 44,2 42,7 40,6
Finansieringsgrad (%) 32,3 45,5 44,5 46,9 48,3

Antal elever i grundskolen pr. 5. septem-
ber 209 214 217 227 220
Antal elever i skolefritidsordningen pr.
5. september 0.-3. klasse 79 81 77 79 77
Antal årselever i grundskolen i regn-
skabsåret 211,9 215,8 222,8 222,9 217,7
Aktivitetsudvikling -1,8 -3,2 -0,0 2,4 4,1
Antal årselever i skolefritidsordningen i
regnskabsåret 0.-3. klasse 80,2 78,7 78,2 77,8 74,7
Antal årselever i skolefritidsordningen i
alt i regnskabsåret 80,2 78,7 78,2 77,8 74,7

Skolepenge pr. årselev 13.584 15.316 14.572 12.000 12.000
Skolefritidsordningsbetaling pr. årselev 7.008 7.031 6.828 6.000 6.000

Antal lærerårsværk i grundskolen 17,5 20,1 20,0 19,1 18,8
Antal årsværk i skolefritidsordningen 3,8 2,9 3,0 3,3 3,2
Antal årsværk for øvrigt personale 2,9 2,8 2,8 2,5 2,5
Antal årsværk i alt 24,2 25,8 25,8 24,9 24,5
% ansat på særlige vilkår (sociale klau-
suler) 2,6 2,2 1,9 2,2 2,0
Årselever pr. lærerårsværk i grundskolen 12,1 10,7 11,1 11,7 11,6
Årselever pr. årsværk i skolefritidsord-
ningen 21,2 27,1 26,1 23,6 23,3

Lærerlønomkostninger pr. årselev i
grundskolen 43.819 44.650 43.228 41.000 40.000
Øvrige lønomkostninger pr. årselev i
grundskolen 7.205 5.653 5.173 4.000 4.000
Lønomkostninger i alt pr. årselev i
grundskolen 51.024 50.303 48.401 45.000 44.000
Lønomkostninger pr. årselev i skolefri-
tidsordningen 14.643 14.018 14.840 12.000 11.000
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

2020 2019 2018 2017 2016

Nøgletal (fortsat)

Undervisningsomkostninger pr. årselev i
grundskolen 48.827 52.183 51.596 49.000 46.000
Omkostninger til skolefritidsordningen
pr. årselev i skolefritidsordningen 15.202 14.811 15.522 13.000 12.000
Ejendomsomkostninger pr. årselev i
grundskolen 11.134 8.413 8.230 8.000 8.000
Administrationsomkostninger pr. årselev
i grundskolen 6.246 6.510 5.571 6.000 5.000
Samlede omkostninger eksklusiv kostaf-
deling pr. årselev i grundskolen 66.207 67.106 65.397 63.000 59.000

Beregningen af hoved- og nøgletal følger definitionerne i Børne- og Undervisningsministeriets regn-
skabsparadigme og vejledning for 2020.
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Væsentligste aktiviteter
Norddjurs Friskole er en forældrestyret fri grundskole. Den hviler på et demokratisk grundlag og er ikke
tilknyttet religiøse eller politiske bevægelser. Vi udvikler børns færdigheder inden for såvel
musisk/kreative, sociale som boglige områder, så børnene kan udvikle sig til skabende, fordomsfrie og
harmoniske mennesker. Vi tilbyder Folkeskolens afgangsprøver og ønsker, at børnene opnår et fagligt
standpunkt, som mindst svarer dertil.

Årets økonomiske resultat
Overskuddet for 2020 udgør 296.357 kr. hvilket betragtes som meget tilfredsstillende. Overskuddet for
2020 har været let faldende set i forhold til resultatet for 2019, hvilket bla. skyldes 5 færre elever. Den
samlede økonomiske overskudsgrad er faldet fra 2,4 % i 2019 til 1,9 % i 2020. Der har været et stabilt
statstilskud samt koblingsprocent i 2020. 
Skolens likvide beredskab er fortsat yderst solidt, hvilket anses for at være yderst tilfredsstillende. Skolen
har i alle henseende fokus på effektivitet, sparsommelighed og produktivitet og holder bla. 4 årlige møder
i økonomiudvalget til sikring af god forvaltningsrevision samt tæt monitorering af skolens økonomi.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed om skolens fortsatte drift.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold
Der er ikke konstateret usædvanlige forhold.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regnskabsårets udløb.
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Forventninger til det kommende år
Skolen forventer et overskud for finansåret 2021 på 56.863 kr. 
Skolen forventer et let faldende elevtal til 211 elever i skoledelen og et stabilt elevtal på 80 elever i
skolens fritidsordning i 2021. Årsagen til at der budgetteres med et let faldende elevtal er at vi hvert år
oplever at en lille gruppe elever ønsker at tage på efterskole i 9. klasse og at det ikke altid er muligt at
optage nye elever i 9. klasse
Pædagogisk og værdimæssigt set er der fortsat stort fokus på skolens kreative undervisningsmiljø. Skolen
har i 2021 fortsat afsat midler i budgettet til ny-investeringer i instrumenter til skolens
musikundervisning samt øvrige praktiske undervisning, således at skolen på bedst mulig vis kan skabe
rammer for den praktisk-musiske undervisning – ikke mindst i forbindelse med den nye praktisk-musiske
afgangsprøve i 8. klasse i 2022.
Der er for 2021 afsat 20.000 kr til renovering af billedkunstlokale
Der afsættes midler til fortsat udvikling og vedligeholdelse af skolens IT- ressourcer. Der investeres
fortsat i høj grad i digitale lærermidler frem for traditionelle fysiske bøger.
I slutningen af 2017 påbegyndtes udskiftningen af udtjente skolemøbler med indkøb af to sæt nye
ergonomiske skolemøbler. I 2018 blev der indkøbt yderligere et sæt møbler og igen i 2019. Skolen har
besluttet af færdiggøre indkøbet af skolemøbler i 2021 og at indkøbe klassesæt til de manglende 4
klasser. 
Ligeledes vil skolen i løbet af 2021 færdiggøre etableringen af LED belysning i alle skolens lokaler. Vi
har sat os et mål om at optimere vores bæredygtige løsning jf. de 17 verdensmål og det glæder vi os til at
få indfaset fuldt ud i løbet af 2021.
Skolen har behov for at foretage klimasikring i forhold til regnvand efter to store vandskader indenfor de
sidste 5 år. Der afsættes midler til at foretage klimasikring af kloakker, regnvandsbrønde samt faskiner.
Endvidere arbejdes med en løsning for at skabe værn mod indkommende regnvand fra kommunale
arealer.
Skolen vil i det kommende år fortsat have stort fokus på personalets sygefravær og vil fortsat monitorere
udviklingen ved månedsvise opfølgninger, samtaler samt sammenligninger med tilgængelig statistik for
de frie grundskoler. Sygefraværet vil ligeledes løbende blive drøftet med personalegruppen. 
Skolen er optaget af fortsat at optimere på økonomistyringen med fokus på sparsommelighed,
produktivitet samt effektivitet.
Der indhentes altid tre tilbud på varer og tjenesteydelser med en værdi over 5.000 kr.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud
Skolen har ikke indgået væsentlige økonomiske forbindelser eller andet samarbejde med andre
institutioner, der oppebærer offentlige tilskud.
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Skolen har i finansåret 2020 modtaget 385.991 kr til specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand.
Tilskuddet til specialundervisning er tildelt til 4 elever.
Specialundervisningen og øvrige specialpædagogisk bistand udføres i overensstemmelse med
anbefalingerne i PPR’s udarbejdede PPV samt på baggrund af løbende samarbejde og opfølgning med
PPR. Skolen vil fortsætte med at løfte den vidtgående specialundervisning i overensstemmelse med
PPR’s anbefalinger i relation til hver enkelt elev. 
Det varierer fra elev til elev hvorvidt specialundervisningen udføres som faglig eller social støtte i
undervisningen og i frikvartererne eller om støtten gives som enkeltundervisning. I vidt omfang udføres
den specialpædagogiske indsats som en kombination af disse.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for efterskoler, frie fag-
skoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede
skoler.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder 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 værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger.

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 forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Omsætning
Statstilskud
Statstilskud omfatter modtaget og beregnet tilskud, der kan relateres til perioden. Heri indgår fællesud-
gifts- og undervisningstilskud, som er beregnet på grundlag af dels elevtallet pr. 5. september i forrige
finansår vægtet med 7/12 og dels af elevtallet pr. 5. september i finansåret vægtet med 5/12.

Endvidere er der indtægtsført grundtilskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et
elevafhængigt tilskud.

Skolepenge
Skolepenge resultatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsmåneder.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre indtægter og tilskud
Andre indtægter og tilskud indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til skolens hoved-
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Omkostninger
Omkostninger omfatter lønomkostninger og øvrige omkostninger til undervisning, ejendomsdrift og ad-
ministration m.v., herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-
nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af-
skrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og ned-
skrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid
Grunde og bygninger 40 år
Inventar og udstyr 3 - 5 år

Småaktiver med en anskaffelsessum under 31.250 kr. indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i re-
sultatopgørelsen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
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Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital
Egenkapital i øvrigt
Egenkapital indregnes med tidligere års akkumulerede resultater med tillæg af årets resultat.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amorti-
seret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at for-
skellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagne indtægter)
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivi-
tet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og af-
slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ændringer i ikke-kontante drifts-
poster samt ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle,
materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfriste-
de værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdnin-
ger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2020 2019

1 Statstilskud 12.035.353 12.082.613
2 Skolepenge og betaling for pasningsordninger 3.555.895 3.973.002
3 Andre indtægter og tilskud 308.838 323.561

Omsætning i alt 15.900.086 16.379.176

4 Lønomkostninger -10.640.631 -10.913.319
5 Andre omkostninger -1.112.637 -1.693.501

Undervisning og pasningsordninger -11.753.268 -12.606.820

6 Lønomkostninger -976.003 -668.845
7 Andre omkostninger -1.383.571 -1.146.273

Ejendomsdrift -2.359.574 -1.815.118

8 Lønomkostninger -550.863 -550.795
9 Andre omkostninger -772.735 -853.772

Administration m.v. -1.323.598 -1.404.567

Omkostninger i alt -15.436.440 -15.826.505

Resultat før finansielle poster 463.646 552.671

10 Finansielle indtægter m.v. 0 9.440
11 Finansielle omkostninger m.v. -167.289 -162.719

Finansielle poster i alt -167.289 -153.279

Årets resultat 296.357 399.392

Årets resultat eksklusiv særlige poster 296.357 399.392
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Balance pr. 31. december

Aktiver
Note 2020 2019

Anlægsaktiver

12 Grunde og bygninger 14.019.428 14.555.358
12 Inventar og udstyr 45.833 11.785

Materielle anlægsaktiver i alt 14.065.261 14.567.143

Anlægsaktiver i alt 14.065.261 14.567.143

Omsætningsaktiver

13 Tilgodehavende skolepenge 1.582 2.911
14 Andre tilgodehavender 145.199 74.756
15 Periodeafgrænsningsposter 120.423 61.341

Tilgodehavender i alt 267.204 139.008

16 Likvide beholdninger 4.343.134 3.742.838

Omsætningsaktiver i alt 4.610.338 3.881.846

Aktiver i alt 18.675.599 18.448.989
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Balance pr. 31. december

Passiver
Note 2020 2019

Egenkapital

17 Egenkapital i øvrigt 8.936.604 8.640.247
Egenkapital i alt 8.936.604 8.640.247

Gældsforpligtelser

18 Realkreditgæld 4.545.325 6.240.328
19 Andre langfristede gældsforpligtelser 0 389.136

Langfristede gældsforpligtelser i alt 4.545.325 6.629.464

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 2.754.486 480.000
20 Anden gæld 1.345.537 1.556.337
21 Periodeafgrænsningsposter 1.093.647 1.142.941

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.193.670 3.179.278

Gældsforpligtelser i alt 9.738.995 9.808.742

Passiver i alt 18.675.599 18.448.989

22 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
23 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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Pengestrømsopgørelse

2020 2019

Årets resultat 296.357 399.392
Reguleringer vedr. ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger 570.634 547.718
Ændringer i driftskapital:
Ændring i tilgodehavender -128.197 14.082
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eksklusive næste års afdrag
på langfristede gældsforpligtelser samt gæld til pengeinstitutter -260.095 -507.893

Pengestrømme fra driftsaktivitet 478.699 453.299

Køb af anlægsaktiver -68.750 0
Ændring af finansielle anlægsaktiver 0 22.648

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -68.750 22.648

Optagelse af nye lån 665.350 389.136
Afdrag/indfrielse, realkreditgæld -475.003 -481.324

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 190.347 -92.188

Pengestrøm, netto 600.296 383.759

Likvider primo 3.742.838 3.359.079

Likvider ultimo 4.343.134 3.742.838

Samlet likviditet til rådighed ultimo 4.343.134 3.742.838
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Noter

I Usikkerhed om fortsat drift
Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed om skolens fortsatte drift.

II Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

III Usædvanlige forhold
Der er ikke konstateret usædvanlige forhold.

IV Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regnskabsårets udløb.
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Noter

2020 2019

1. Statstilskud

Grundtilskud 400.000 400.000
Undervisningstilskud 8.461.526 8.492.419
Fællesudgiftstilskud 1.481.086 1.474.436
Bygningstilskud 477.220 477.183
Tilskud til skolefritidsordning (0.-3. klasse) 631.473 611.083
Tilskud til inklusion til elever med særlige behov i den
almindelige undervisning 129.554 127.946
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand 385.991 488.746
Tilskud til personlig assistance 0 10.800
Særlige tilskud 68.503 0

I alt 12.035.353 12.082.613

2. Skolepenge og betaling for pasningsordninger

Skolepenge, netto 2.728.448 2.762.729
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra
Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und
Sprachverein) 110.052 76.372
Skolefritidsordningsbetaling, netto (0.-3. klasse) 548.763 543.874
Tilskud til nedbringelse af skolefritidsordningsbetaling (0.-3.
klasse) (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und
Sprachverein) 13.032 9.211
Heltidsskolefritidsordningsbetaling 115.500 115.595
Betaling for materialer, ekskursioner, rejser m.v. 3.600 426.221
Indskrivningsgebyrer 36.500 39.000

I alt 3.555.895 3.973.002

3. Andre indtægter og tilskud

Lejeindtægter fra lokaler m.v. 6.000 6.000
Donationer, grundskolen 84.150 13.875
Kommunale tilskud, heltidsskolefritidsordningen 214.080 215.004
Øvrige indtægter 4.608 88.682

I alt 308.838 323.561
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Noter

2020 2019

4. Lønomkostninger undervisning og pasningsordninger
Undervisning

Løn og lønafhængige omkostninger 9.638.545 9.840.119
Lønrefusioner -168.534 -62.296
Tilskud efter lov om barselsudligning -66.761 -34.105
Tilskud til vikarudgifter (fra Fordelingssekretariatet) -117.272 -78.909
Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet) 0 -31.488

9.285.978 9.633.321

Skolefritidsordning

Løn og lønafhængige omkostninger 1.284.749 1.145.977
Lønrefusioner -66.067 -11.462
Tilskud efter lov om barselsudligning -19.264 0
Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet) -25.536 -31.798

1.173.882 1.102.717

Heltidsskolefritidsordning

Løn og lønafhængige omkostninger 180.771 177.281

180.771 177.281

I alt 10.640.631 10.913.319
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Noter

2020 2019

5. Andre omkostninger undervisning og pasningsordninger
Undervisning

Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. 475.496 402.981
Fotokopiering 101.798 147.457
Lejrskoler, rejser, ekskursioner 3.599 638.986
Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto 0 170
Pædagogiske kurser, netto 94.163 115.783
Vederlag til tilsynsførende 19.105 30.033
Inventar og udstyr, småanskaffelser 123.640 64.773
Inventar og udstyr, afskrivninger 34.702 11.786
IT-omkostninger 61.548 93.889
Øvrige omkostninger 147.181 119.232

1.061.232 1.625.090

Skolefritidsordning

Materialer 14.737 16.837
Mad og drikkevarer 30.114 45.614

44.851 62.451

Heltidsskolefritidsordning

Materialer 6.554 5.960

6.554 5.960

I alt 1.112.637 1.693.501

6. Lønomkostninger ejendomsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 1.155.987 762.090
Lønrefusioner -179.984 -93.245

976.003 668.845
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Noter

2020 2019

7. Andre omkostninger ejendomsdrift

Ejendomsskatter 36.240 37.038
Ejendomsforsikringer 77.151 42.093
Alarmer 17.016 16.298
Varme, el og vand inklusive tilhørende afgifter 198.938 221.069
Rengøring og renovation 90.048 64.654
Inventar og udstyr, småanskaffelser 8.265 5.225
Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr,
vedligeholdelse 419.983 223.964
Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr,
afskrivninger 535.930 535.932

I alt 1.383.571 1.146.273

8. Lønomkostninger administration

Løn og lønafhængige omkostninger 551.756 550.795
Lønrefusioner -893 0

550.863 550.795

9. Andre omkostninger administration

Revision 66.000 81.500
Andre konsulentydelser 0 2.500
Forsikringer 64.741 62.730
Markedsføring 10.841 10.954
Personaleomkostninger 46.368 57.265
Bestyrelsesomkostninger 18.767 14.812
Kurser 92.531 52.924
Lovpligtige afgifter personale 187.166 219.253
Kontorartikler, porto og telefon 72.428 80.859
Kontingent til skoleforeninger 62.397 68.232
Inventar og udstyr, småanskaffelser 19.740 8.170
IT-omkostninger 113.227 176.412
Tab på skolepenge 2.760 0
Øvrige omkostninger 15.769 18.161

772.735 853.772
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Noter

2020 2019

10. Finansielle indtægter m.v.

Renter og udbytter, værdipapirer 0 9.440

I alt 0 9.440

11. Finansielle omkostninger m.v.

Renteudgifter, pengeinstitutter 26.227 12.019
Prioritetsrenter 130.530 139.448

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

Prioritetsrenter 10.532 11.252

I alt 167.289 162.719

12. Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Inventar og
udstyr  

Kostpris primo 23.374.807 198.259
Tilgang i årets løb 0 68.750

Kostpris ultimo 23.374.807 267.009

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo 8.819.447 186.474
Årets afskrivninger 535.932 34.702

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo 9.355.379 221.176

Regnskabsmæssig værdi ultimo 14.019.428 45.833

Regnskabsmæssig værdi ultimo eksklusiv opskrivninger 14.019.428

Offentlig ejendomsvurdering (gældende jf. skat.dk 1. oktober
2020) 10.000.000
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Noter

31/12 2020 31/12 2019

13. Tilgodehavende skolepenge

Tilgodehavende skolepenge 1.582 2.911

I alt 1.582 2.911

14. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende lønrefusioner fra staten, kommunen og andre 131.952 60.077
Andre tilgodehavender 13.247 14.679

I alt 145.199 74.756

15. Periodeafgrænsningsposter

Andre forudbetalinger 120.423 61.341

I alt 120.423 61.341

16. Likvide beholdninger

Indeståender i pengeinstitutter 4.343.134 3.742.838

I alt 4.343.134 3.742.838

17. Egenkapital i øvrigt

Saldo primo 8.640.247 8.240.855
Årets resultat 296.357 399.392

Saldo ultimo 8.936.604 8.640.247
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Noter

31/12 2020 31/12 2019

18. Realkreditgæld

Reakredit Danmark, var. rente, rest 15 år 7 mdr 2.490.097 2.640.567
Realkredit Danmark, var. rente, rest 14 år 3 mdr 2.362.319 2.526.559
Realkredit Danmark, 2 %, rest 8 år 1.392.909 1.553.202

Realkreditgæld i alt 6.245.325 6.720.328

Afdrag næste år -1.700.000 -480.000

Restgæld efter 1 år 4.545.325 6.240.328

19. Andre langfristede gældsforpligtelser

Skyldige indefrosne midler 1.054.486 389.136

I alt 1.054.486 389.136

Afdrag næste år -1.054.486 0

Restgæld efter 1 år 0 389.136

20. Anden gæld

Skyldig løn 297.004 0
Skyldig ATP, øvrige sociale bidrag og feriepenge 0 33.853
Skyldig feriepengeforpligtelse 577.135 1.038.672
Anden gæld 471.398 483.812

I alt 1.345.537 1.556.337

21. Periodeafgrænsningsposter (indtægter)

Forudmodtagne statstilskud 972.624 1.009.012
Forudmodtagne skolepenge 16.932 11.477
Andre forudmodtagne indtægter 104.091 122.452

I alt 1.093.647 1.142.941

22. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser

Skolen har ingen eventualforpligtelser. 
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Noter

23. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er tinglyst ejerpantebrev t.kr. 500.
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Særlige specifikationer

2020 2019

Beregning af egendækning

Skolepenge, netto (note 2) 2.728.448 2.762.728
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra Fordelingssekretariatet
eller Deutscher Schul- und Sprachverein) (note 2) 110.052 76.372
Betaling for materialer, ekskursioner, rejser m.v. (note 2) 3.600 426.221
Indskrivningsgebyrer (note 2) 36.500 39.000
Lejeindtægter fra lokaler m.v. (note 3) 6.000 6.000
Donationer, grundskolen (note 3) 84.150 13.875
Øvrige indtægter (note 3) 4.608 88.682
Finansielle indtægter m.v. 0 9.440

Egendækning i alt 2.973.358 3.422.318

Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret 211,9 215,8

Egendækning pr. årselev 14.032 15.859

Minimum egendækning pr. årselev 6.467 6.306

Regnskab for dagtilbud og heltidsskolefritidsordning
Heltidsskolefritidsordning

Heltidsskolefritidsordningsbetaling (note 2) 115.500 115.595
Kommunale tilskud, heltidsskolefritidsordningen (note 3) 214.080 215.004

Indtægter 329.580 330.599

Lønomkostninger, heltidsskolefritidsordning (note 4) -180.771 -177.281
Andre omkostninger, heltidsskolefritidsordning (note 5) -6.554 -5.960

Direkte omkostninger -187.325 -183.241

Årets resultat 142.255 147.358
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Særlige specifikationer

2020 2019

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

Tilskud til skolefritidsordning (0.-3. klasse) (note 1) 631.473 611.083
Skolefritidsordningsbetaling, netto (0.-3. klasse) (note 2) 548.763 543.874
Tilskud til nedbringelse af skolefritidsordningsbetaling (0.-3. klasse)
(fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)
(note 2) 13.032 9.211

Indtægter 1.193.268 1.164.168

Lønomkostninger, skolefritidsordning (note 4) -1.173.883 -1.102.716
Andre omkostninger, skolefritidsordning (note 5) -44.851 -62.452

Direkte omkostninger -1.218.734 -1.165.168

Årets resultat -25.466 -1.000

Skolens SFO giver et mindre underskud grundet et lavere elevtal end forventet. Vi arbejder med at
optimere personalenormeringen til elevtallet.
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Særlige specifikationer

Årets modtagne donationer

Tabel 1: Specifikationer af alle donationer ekskl. moms

Notehenvisning Dato Navn Adresse Land Beløb

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 14-09-2019 Temponizer

Østergade 7, 2.,
8500 Grenå Danmark 8.400

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 17-01-2020

Rasmus
Jakobsen A/S

Energivej 20A,
8500 Grenå Danmark 15.250

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 15-01-2020

Silkeborg
Vandrehjem
I/S

Åhavevej 55,
8600 Silkeborg Danmark 5.000

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 24-01-2020

Brandt
Revision

Limfjordsvej
42, 7900
Nykøbing
Mors Danmark 5.000

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 24-02-2020

Djurslands
Bank

Torvet 5, 8500
Grenå Danmark 9.000

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 05-03-2020

Lissi & Per
Udsens
Mindefond

Ved Lindelund
68, 2605
Brøndby Danmark 10.000

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 16-03-2020

Apro Danmark
ApS

Højbjerg 3,
8500 Grenå Danmark 1.500

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 23-03-2020

Oersted Wind
Power A/S

Kraftværksvej
53, 7000
Fredericia Danmark 5.000

Note 3 Donationer
under andre indtægter
og tilskud 13-07-2020

Norddjurs
Kommune

Torvet 3, 8500
Grenå Danmark 25.000

Tabel 2: Opgørelse af modtagne donationer i alt

Årets modtagne donationer Beløb

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet 84.150
Modtagne ikke-kontante donationer i alt 0

I alt 84.150
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