
Samlet beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 

2020 i forhold til årsrapporten for 2019_23092020 

  

Generel sag: 20/04307 

 

Ændringer står med rødt (kombinerede skoler tilrettes jf. 

nedenstående ændringer) 

Ændringer i vejledning og paradigme for  

Alle frie skoleområder     

Covid-19 - Information: Statstilskud, udbetalt som økonomiske kompensationsordninger m. v på børne- og 

undervisningsområdet som følge af covid-19*, bogføres under ”Note 1 Statstilskud - Særlige statstilskud”  
(*Bekendtgørelse nr. 640 af 19. maj 2020 om økonomiske kompensationsordninger m. v på børne- og undervisningsområdet som 

følge af covid-19.) 

____________________________________________________________________________________ 

Forside: 
 

jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, 

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

produktionsskoler § 3, stk. 4 

ændres til: 

jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private 

institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler § 3, stk. 4 

___________________________________________________________________________________ 

Forside: 

(Den indsendte årsrapport til STUK må ikke indeholde budgettal eller personfølsomme data) 

 

Generelle oplysninger om skolen 
 

Revisor Revisionsfirma 

Revisor, MNE-nr. 

Adresse, postnummer og by 

CVR.-nr. 

Telefonnummer 

E-mail 
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Ledelsespåtegning og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens 
habilitetserklæring  
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2016 (gældende for 

regnskabsåret 2019) om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, 

studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler  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 tilkendegives det hermed: 

___________________________________________________________________________________ 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
Her indsættes den uafhængige revisors revisionspåtegning, der afgives i overensstemmelse med den til enhver tid 

gældende standard, som er aftalt mellem Rigsrevisionen og FSR – danske revisorer. 

 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning er opdelt i to: påtegning på årsregnskabet og udtalelse om 

ledelsesberetningen. 

 

[Bynavn], den [dato måned 2021] 

 

[Revisionsfirma]   

[CVR.-nr.]   

   

   

[navn]      

[statsautoriseret/registeret revisor]/MNE-

nr. 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 
Hovedtal 

Pengestrømsopgørelse      

Driftsaktivitet      

Investeringsaktivitet      

Finansieringsaktivitet      

Pengestrøm, netto       

Likvider, primo      

Likvider, ultimo      

Kassekredit maksimum      

Heraf anvendt pr. 31. 

december 

     

Resterende trækningsmulighed      

Resterende 

trækningsmulighed 

kassekredit note 33 

     

Resterende 

trækningsmulighed 

byggekredit note 33 

     

Værdipapirer      

Samlet likviditet til rådighed 

ultimo 
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Ledelsesberetning 

Personfølsomme data 

Styrelsen må ikke offentliggøre personfølsomme data. Derfor er det vigtig, at skolen sikrer sig, at årsrapporten ikke 
indeholder personfølsomme data. 
 
En personoplysning er kun følsom, hvis den falder ind under en af følgende kategorier: 
 

 Race eller etnisk oprindelse 

 Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 

 Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

 Genetiske eller biometriske data - med det formål entydigt at identificere en fysisk person 

 Helbredsoplysninger 

 Seksuelle forhold eller seksuelle orientering 

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmers adresse og noter, hvor der kun fremgår en persons løn er således ikke 

personfølsomme data. 

Muligheden for at markere ”Personfølsomme data” fjernes på regnskabsportalen, da det er bestyrelsens ansvar, at 

ledelsesberetningen ikke indeholder personfølsomme data. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Regnskab 
 

OBS Årsregnskabet må ikke indeholde budgettal, da revisor ikke kan erklære sig om budgettal. 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for efterskoler, frie fagskoler, 

friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler  
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Pengestrømsopgørelse 
    År  År-1 

 
   kr.  t.kr. eller 

kr. 

  Årets resultat     

  Reguleringer vedr. ikke kontante poster:     

  Af- og nedskrivninger     

  Andre ikke kontante poster     

  Fx avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver.     

  Ændringer i driftskapital:     

  Ændring i varebeholdninger     

  Ændring i tilgodehavender     

 
 Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eksklusive næste års 

afdrag på langfristede gældsforpligtelser 

    

  Pengestrømme fra driftsaktivitet     

       

  Køb af anlægsaktiver     

  Salg af anlægsaktiver     

  Ændring af finansielle anlægsaktiver     

  Pengestrømme fra investeringsaktivitet     

       

  Optagelse af nye lån     

  Afdrag/indfrielse, statslån og kommunal gæld     

  Afdrag/indfrielse, realkreditgæld     

  Afdrag/indfrielse, gæld finansiel leasing     

  Afdrag/indfrielse, andre langfristede gældsforpligtelser     

  Ændring i periodiseret anlægstilskud     

  Pengestrømme fra finansieringsaktivitet     

       

  Pengestrøm, netto     

  Pengestrømme drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter     

  Likvider primo     

  Likvide beholdninger og værdipapirer, omsætningsaktiver.     

  Likvider ultimo (Sum af likvider og gæld til pengeinstitutter)     

  Resterende trækningsmulighed kassekredit note 33     

  Resterende trækningsmulighed byggekredit note 33     

  Værdipapirer     

  Samlet likviditet til rådighed ultimo     

 
 Likvider ultimo, og resterende trækningsmulighed og værdipapirer = 

likviditetsberedskab. 

    

       

  Kassekredit maksimum     

  Heraf anvendt pr. 31. december     

  Resterende trækningsmulighed     
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Note    År  År-1 

    kr.  t.kr. eller 

kr. 

17  Finansielle anlægsaktiver     

   Posten kan alene omfatte deposita, aktier i det sædvanlige pengeinstitut og 

i andele i forsyningsvirksomhed, jf. § 8, stk. 2, i lov om efterskoler og frie 

fagskoler (obligationer, som anbringes midlertidigt indregnes under 

omsætningsaktiver). 

    

       

  Deposita      

  Fx lejede lokaler.     

  Aktier i pengeinstitutter     

  Andele i forsyningsvirksomheder     

  Afledte finansielle instrumenter (positiv dagsværdi)     

  I alt     

 
22  Værdipapirer     

   Posten kan alene omfatte obligationer, som ikke er nødvendige for den 

daglige drift, og som anbringes midlertidigt, jf. § 8, stk. 1, 2) – 4), i lov 

om efterskoler og frie fagskoler. 

    

  Aktier i pengeinstitutter     

  Andele i forsyningsvirksomheder     

  Obligationer type     

  Obligationer type     

  Obligationer type     

  I alt     

 

33  Gæld til pengeinstitutter     

  Gæld til pengeinstitutter     

  I alt     

  Oplysning om kassekredit maksimum.     

  Anvendt kassekredit ultimo (pr. 31. december)     

  Resterende trækningsmulighed kassekredit     

       

  Oplysning om byggekredit maksimum     

  Anvendt byggekredit ultimo (pr. 31. december)      

  Resterende trækningsmulighed byggekredit     

  I alt (anvendt pr. 31. december )      
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Ændringer i vejledning og paradigme for 
Efterskoler  

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Væsentligste aktiviteter  

Der gives en kort beskrivelse af skolens væsentligste aktiviteter, herunder eventuelle væsentlige ændringer i aktiviteter. 

Aktiviteter folkeoplysningsvirksomhed 

 
Såfremt en efterskole anvender egne midler til folkeoplysningsvirksomhed, skal indhold og skolens omkostninger til aktiviteter til 

folkeoplysningsvirksomhed fremgå af skolens årsrapport til brug for Undervisningsministeriets tilsyn og til sikring af åbenhed om 

skolens virksomhed, jf. § 47 a, Stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 133 af 06/02/2019 om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til 

efterskoler og frie fagskoler 

 

 

 

19  Tilgodehavende skolepenge     

  Tilgodehavende skolepenge     

  Herunder tilgodehavende statslig elevstøtte     

  Hensat til tab på tilgodehavende skolepenge     

  I alt     

 

35  Periodeafgrænsningsposter (indtægter)     

  Forudmodtagne statstilskud      

  Forudmodtagne kommunale tilskud     

  Forudmodtagne skolepenge     

  Herunder forudmodtaget statslig elevstøtte     

  Forudmodtagne deltagerbetalinger på kurser     

  Forudmodtagne donationer (Til forbrug i det kommende år)     

  Andre forudmodtagne indtægter     

  Fx lejeindtægter.     

  I alt     
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Ændringer i vejledning og paradigme for 
Efterskoler og Frie fagskoler 

Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. § 11 a i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie 

fagskoler.  Dette indebærer, at skolerne fra 1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset 

beløbets størrelse i de særlige specifikationer til årsrapporten.   

Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller 

fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og Undervisningsministeren har godkendt 

donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 11 b i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler. 

Der er ikke krav om at skolerne skal specificere donationer modtaget før 1. august 2019.  

Donationer modtaget før 1. august 2019 kan opgøres som et samlet beløb jf. tabel 1.  

Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationer særskilt i årsregnskabet og i de 

særlige specifikationer jf. tabel 12 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante donationer, dog 

uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 1 2.  

Tabel 1: Kontante donationer ekskl. moms modtaget før den 1. august 2019 

Donationstype Samlet beløb 

Note 3 Donationer under andre indtægter og tilskud   

Note 31Årets forudmodtagne donationer under andre langfristede 

gældsforpligtelser  

Note 32 Årets modtagne donationer under periodiseret anlægstilskud  

Note 35 Forudmodtagne donationer under periodeafgrænsningsposter  
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Tabel 1 2: Specifikation af alle donationer ekskl. moms modtaget fra og med den 1. august 2019 

Notehenvisning (f.eks. 

note 3 Andre indtægter 

og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 

andre indtægter og tilskud       
Note 31 Årets 

forudmodtagne donationer 

under andre langfristede 

gældsforpligtelser      
Note 32 Årets modtagne 

donationer under periodiseret 

anlægstilskud       

Note 35 Forudmodtagne 

donationer under 

periodeafgrænsningsposter)      
Ikke-kontante donationer      

 

Tabel 2 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  (jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt (jf. tabel 1 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Friskoler og private grundskoler m.v. 
 
I hele paradigmet ændres ”friskoler og private grundskoler” til ”friskoler og 
private grundskoler m.v.” 
 
Særlige specifikationer 
Beregning af egendækning  

(jf. § 5 6, stk. 1, i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler) 

Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. 

Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i egendækningen.  

Mindstegrænsen for egendækningen eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. 

finansloven § 20.22.01.10. (51.738 kr. for 2020/8x1= 6.467 kr.) 

    År  År-1 

    kr.  t.kr. eller 

kr. 

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) 

    

Tilskud til kompensation til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul-und 

Sprachverein) (note 1) 

    

Tilskud til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul- und Sprachverein) (note 

1)  

    

Fra note 3 Andre indtægter og tilskud medtages     

- Lejeindtægter fra lokaler     

- Salg fra kostafdeling/kantine     

- Betaling for skolemad     

- Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende     

- Donationer, grundskolen      

- Øvrige indtægter     

Andre indtægter i alt       

Finansielle indtægter m.v.      

Egendækning i alt     

     

Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret      

     

Egendækning pr. årselev     

     

Minimum egendækning pr. årselev   6.467   6.306 

 

Minimum-egendækning pr. årselev fjernes som indtastningsfelt i regnskabsportalen 
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Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. friskolelovens § 22. Dette indebærer, at 
skolerne fra 1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset beløbets størrelse i de 
særlige specifikationer til årsrapporten.   
 
Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige 
myndigheder eller fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og 
Undervisningsministeren har godkendt donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 22a. 
 
Der er ikke krav om, at skolerne skal specificere donationer under eller lig 20 t.kr. modtaget før 1. august 2019.  
Modtagne donationer under eller lig 20 t.kr. ekskl. moms skal opgøres som et samlet beløb jf. tabel 1.  
 
Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationerne særskilt i 
årsregnskabet. I de særlige specifikationer jf. tabel 1 2 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

Hvis skolen før 1. august 2019 har modtaget flere donationer under 20 t.kr. fra samme donator skal donator medtages, 
hvis donationerne tilsammen overstiger 20 t.kr. 
 
Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante 
donationer, dog uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 1 2.  
 
Tabel 1: Kontante donationer under eller lig 20 t.kr ekskl. moms modtaget før 1. august 2019. 

Notehenvisning til årsregnskabet Samlet beløb 

Note 3 Donationer under andre indtægter og tilskud  

Note 35 Forudmodtagne donationer under periodeafgrænsningsposter  
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Tabel 1 2: Specifikation af donationer over 20 t.kr. ekskl. moms modtaget før 1. august 2019 samt 

specifikation af alle donationer ekskl. moms modtaget fra og med den 1. august 2019   

Notehenvisning (f.eks. 

note 3 Andre indtægter 

og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 

andre indtægter og tilskud           

Note 31Årets forudmodtagne 

donationer under andre 

langfristede gældsforpligtelser      

Note 32 Årets modtagne 

donationer under periodiseret 

anlægstilskud            

Note 35 Forudmodtagne 

donationer under 

periodeafgrænsningsposter)           

Ikke-kontante donationer      

 

 

 

Tabel 2 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  (jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt (jf. tabel 1 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  

 

_______________________________________________________________________________________  
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Private institutioner for gymnasiale 
uddannelser 

Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. § 11 a i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie 

fagskoler§ 19 i bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.  Dette indebærer, at skolerne fra 1. 

august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset beløbets størrelse i de særlige specifikationer til 

årsrapporten.   

Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige 
myndigheder eller fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og 
Undervisningsministeren har godkendt donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 20 i bekendtgørelse af 

lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser § 11 b i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler. 

Der er ikke krav om at skolerne skal specificere donationer modtaget før 1. august 2019.  
Donationer modtaget før 1. august 2019 kan opgøres som et samlet beløb jf. tabel 1.  
 
Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationer særskilt i årsregnskabet 
og i de særlige specifikationer jf. tabel 1 2 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

 
Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante 
donationer, dog uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 1 2.  
 
Tabel 1: Kontante donationer ekskl. moms modtaget før den 1. august 2019 

Donationstype Samlet beløb 

Note 3 Donationer under andre indtægter og tilskud   

Note 31Årets forudmodtagne donationer under andre langfristede 

gældsforpligtelser  

Note 35 Forudmodtagne donationer under periodeafgrænsningsposter  
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Tabel 1 2: Specifikation af alle donationer ekskl. moms modtaget fra og med den 1. august 2019 

Notehenvisning (f.eks. 

note 3 Andre indtægter 

og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 

andre indtægter og tilskud       
Note 31Årets 

forudmodtagne donationer 

under andre langfristede 

gældsforpligtelser      
Note 32 Årets modtagne 

donationer under periodiseret 

anlægstilskud       

Note 35 Forudmodtagne 

donationer under 

periodeafgrænsningsposter)      
Ikke-kontante donationer      

 

Tabel 2 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  (jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt (jf. tabel 1 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  
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Beregning af egendækning  

(jf. § 6, stk., 1 i tilskudsbekendtgørelsen for private institutioner for gymnasiale uddannelser.  

Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig 

egendækning af skolens driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke 

medregnes i egendækningen.  

Mindstegrænsen for egendækningen fastsættes på de årlige finanslove: § 20.43.01. 

    År  År-1 

    kr.  t.kr. eller 

kr. 

       

Elev/kursistbetalinger, netto (note 2)     

Tilskud til nedbringelse af Elev/kursistbetalinger (Friplads- og vikarkassen 

for private gymnasier) (note 2) 

    

Andre indtægter og tilskud i alt (note 3)       

Reduceres med nedenstående indtægter og tilskud       

- Lejeindtægter af ansatte fra boliger, boligbidrag 
m.v. 

      

- Ansattes betaling for lys og varme m.v.       

- Ansattes betaling for kost       

Andre indtægter i alt, netto       

Finansielle indtægter m.v. (note 12)     

Egendækning i alt (skal være lig med eller større end den beregnede minimum 

egendækning) 

    

     

Antal årselever heltidsuddannelser i regnskabsåret (nøgletal)     

Antal enkeltfag i regnskabsåret (antal (påbegyndte) kursister på hvert 

enkeltfagsudbud) (almindelig takst) 

    

Antal enkeltfag i regnskabsåret (antal (påbegyndte) kursister på hvert 

enkeltfagsudbud) (forhøjet takst) 

    

  

 

 

    

Beregnede minimum egendækning     

Egendækning heltidsuddannelser (mindstegrænsen pr. årselev x antal årselever)  9.200 x 

antal 

årselever 

 9.200 x 

antal 

årselever 

Egendækning enkeltfag (mindstegrænsen pr. enkeltfag x antal (påbegyndte) kursister 

på hvert enkeltfagsudbud) (almindelig takst)) 

 450 x 

antal 

enkeltfag 

 450 x 

antal 

enkeltfag 

Egendækning enkeltfag (mindstegrænsen pr. enkeltfag x antal (påbegyndte) kursister 

på hvert enkeltfagsudbud) (forhøjet takst) 

 750 x 

antal 

enkeltfag 

 750 x 

antal 

enkeltfag 

I alt minimum egendækning     
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Kombinerede skoler 

Alle frie skoleområder 

Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. § 11 a i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie 

fagskoler, friskolelovens § 22 samt § 19 i bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. Dette 

indebærer, at skolerne fra 1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset beløbets størrelse i de 

særlige specifikationer til årsrapporten.   

Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige 
myndigheder eller fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og 
Undervisningsministeren har godkendt donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 11 b i bekendtgørelse af 
lov om efterskoler og frie fagskoler, friskolelovens § 22a, samt § 20 i bekendtgørelse af lov om private institutioner for 
gymnasiale uddannelser. 

Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationer særskilt i årsregnskabet 
og i de særlige specifikationer jf. tabel 2 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

 
Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante 
donationer, dog uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 2.  

 
Tabel 1: Specifikation af alle donationer ekskl. moms  

Notehenvisning (f.eks. 

note 3 Andre indtægter 

og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 

andre indtægter og tilskud            

Note 31Årets 

forudmodtagne donationer 

under andre langfristede 

gældsforpligtelser      
Note 32 Årets modtagne 

donationer under periodiseret 

anlægstilskud            

Note 35 Forudmodtagne 

donationer under 

periodeafgrænsningsposter)           

Ikke-kontante donationer      
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Tabel 2 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  
(jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt 
(jf. tabel 1 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  

 


