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Til bestyrelsesformand og daglig leder for friskoler og private grundsko-
ler, efterskoler, frie fagskoler og private institutioner for gymnasiale ud-
dannelser 
 

Orientering om regnskabsaflæggelsen for 2019 og 2020 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer i dette brev om føl-
gende emner:  
 

 Styrelsens gennemgang af årsrapporten for 2019 og tilhørende revi-
sionsprotokollat  

 Regnskabsmæssig behandling i forhold til indtægter som følge af 
COVID19 hjælpepakker 

 Udlejning af overskydende kapacitet  
 Retningslinjer for regnskabsaflæggelse og regnskabsindberetning for 

2020  
 
Styrelsens gennemgang af årsrapporten for 2019 og tilhørende revi-
sionsprotokollat 
Skolen har ansvaret for at sikre korrekt og hensigtsmæssig forvaltning og 
herunder, at skolen følger op på og reagerer aktivt i forhold til revisors 
bemærkninger og anbefalinger. 
 
I tilknytning til styrelsens gennemgang af skolernes årsrapport og tilhø-
rende revisionsprotokollat modtager den enkelte skole hvert år et gen-
nemgangsbrev fra styrelsen. I nogle tilfælde vil skolen modtage et brev 
fra styrelsen uden bemærkninger til skolens indberettede regnskabsmate-
riale, og i andre tilfælde vil styrelsen fx bede skolen om at redegøre for et 
eller flere forhold. 
 
Skoler, hvor bestyrelsen efter styrelsens vurdering ikke har angivet en til-
fredsstillende stillingtagen til revisors eventuelle kritiske eller væsentlige 
bemærkninger i revisionsprotokollatet, vil blive bedt om at redegøre for 
de pågældende forhold. Omvendt vil en tilfredsstillende stillingtagen til 
revisors bemærkninger ikke give anledning til yderligere opfølgning fra 
styrelsens side. 
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Styrelsen forudsætter, at skolen implementerer de eventuelle initiativer til 
udbedring af svagheder i forretningsgange mv., som bestyrelsen, på bag-
grund af revisors bemærkninger, måtte have angivet i sin stillingtagen, 
uanset om styrelsen har fremhævet forholdet i gennemgangsbrevet til 
skolen eller ej. 
 

Skolen kan således ikke betragte et brev uden bemærkninger fra styrelsen 
som udtryk for, at skolen ikke skal forholde sig aktivt til revisors be-
mærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet.  
 
Nedenfor er styrelsens bemærkninger til de emner, som styrelsen har 
konstateret særligt har givet anledning til bemærkninger fra revisorerne 
og til forhold, som styrelsen finder, at skolerne bør være særligt opmærk-
somme på. 
 
Vederlag for særlig indsats 
Styrelsen har konstateret, at der i år har været mange bemærkninger fra 
revisorerne om, at vederlag for særlig indsats er blevet udbetalt aconto i 
stedet for samlet ved opgørelse af indsatsen. 
 
Styrelsen kan på baggrund af bestyrelsernes stillingtagen til revisors be-
mærkninger konstatere, at de pågældende skoler fra og med 2020 har til-
kendegivet at ville ændre praksis, således at skolerne følger styrelsens be-
myndigelse. 
 
Bruttolønsordning 
Styrelsen kan konstatere, at nogle skoler har anvendt en bruttolønsord-
ning. 
 
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at anvendelse af bruttolønsordninger 
ikke er tilladt ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, da en etable-
ring af bruttolønsordninger forudsætter en aftale mellem Finansministe-
riet og den overenskomstbærende organisation for at ændre de allerede 
aftalte lønvilkår. Da en sådan aftale ikke er indgået, er der ikke hjemmel 
til at lave en bruttolønsordning for ansatte, der er dækket af Finansmini-
steriets overenskomster.  
  
Men hensyn til en fuldt ud arbejdsgiverfinansieret ordning er det fortsat 
styrelsens vurdering, at der er tale om løn- og ansættelsesvilkår, der falder 
inden for Finansministeriets godkendelseskompetence. Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen kan ikke tiltræde, at arbejdsgiver uden om overens-
komstsystemet ensidigt tillader et sådant personalegode.  
 
Tilgodehavende skolepenge, herunder tab på tilgodehavende skolepenge 
Styrelsen kan konstatere, at nogle skoler fortsat har tilgodehavende sko-
lepenge i et betydeligt omfang, og at der foretages store nedskrivninger 
som følge af ikke inddrivelige skolepenge. 
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Styrelsen anser det for dårlig økonomisk forvaltning, hvis skolen ikke 
formår at inddrive sine tilgodehavender.  
 
Hvis skolen ikke inddriver hovedparten af skolepengene, men blot af-
skriver skolepengene, kan skolepenge efter styrelsens vurdering ikke 
medtages i beregningen af egendækningen, jf. den særlige specifikation 
heraf i skolens årsrapport.  
 
Styrelsen vil i 2021 foretage et tematisk tilsyn med tilgodehavende skole-
penge, og herunder overholdelse af egendækningskravet.  
 
Alene fuldmagt 
Styrelsen kan konstatere, at nogle skoler fortsat har ansatte, som har 
alene fuldmagt til skolens bankkonti. Styrelsen er bekendt med, at skoler-
nes personalesammensætning ofte medfører, at funktionsadskillelse ikke 
umiddelbart er muligt eller hensigtsmæssigt.  

 
Skolen har ansvaret for at sikre, at risikoen for svig minimeres, og derfor 
skal skolen fx i samarbejde med skolens revisor beskrive og etablere in-
terne kontroller, der i videst muligt omfang kompenserer for de risici, 
som er forbundet med den manglende funktionsadskillelse. 
 
Styrelsen anbefaler, at fuldmagtsforholdene ændres, så ingen som ud-
gangspunkt alene kan disponere over skolens midler. For at sikre funkti-
onalitet i hverdagen, anbefaler styrelsen, at bestyrelsen fastsætter et mak-
simum beløb, som eventuelt skolelederen kan disponere over, således at 
for eksempel skolelederen bemyndiges til alene at foretage betalinger 
med skolens Visakort/MasterCard under denne beløbsgrænse. 
 
Konkret anbefaler styrelsen desuden, at bestyrelsesformanden periodisk 
fx en gang i kvartalet gennemgår de køb, som skolens daglige leder har 
foretaget med Visa kort/MasterCard. 
 
Foreningskonti 
Styrelsen kan konstatere, at nogle skoler administrerer bankkonti, som 
vedrører fx personaleforeninger mv. 
 
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at bankkonti, som ikke ligger inden 
for skolens formål, ikke må administreres af skolen og indgå i skolens 
regnskab.  
 
 
Skyldig A-skat og AM-bidrag 
Styrelsen ser fortsat, at nogle skoler undlader at afregne A-skat og AM-
bidrag til tiden og derfor har betydelig gæld til Skattestyrelsen. 
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Styrelsen gør opmærksom på, at manglende afregning af A-skat og AM-
bidrag er en overtrædelse af kildeskatteloven og skolens ledelse kan ifalde 
straffeansvar. 
 
Donationer 
Styrelsen har fået flere henvendelser om, hvorvidt angivelse af donator 
med navn og adresse i skolernes årsrapport harmonerer med persondata-
forordningens regler. Det er styrelsens vurdering, at oplysninger om 
navn og adresse ikke er personfølsomme data. Den eneste situation, hvor 
adressen betragtes som en personfølsom oplysninger er, hvis donator har 
hemmelig adresse. Såfremt skolen skulle have modtaget en donation fra 
en person med hemmelig adresse, kan skolen undlade at oplyse adressen 
i årsrapporten.  
 
Derudover kan styrelsen oplyse om, at hvis der foretages en indsamling 
af donationer til skolen, kan skolen nøjes med at angive indsamlerens 
navn og adresse i årsrapporten. 
 
Der er ingen yderligere ændringer til de gældende krav om oplysning af 
donationer i årsrapporten. 
 
Registrering af reelle ejere 
Den 10. januar 2020 er hvidvasksloven blevet skærpet yderligere. Den se-
neste skærpelse pålægger selvejende institutioner, herunder også frie sko-
ler, en årlig undersøgelsespligt. 

Den årlige undersøgelsespligt omfatter, at bestyrelsen en gang årligt skal 
undersøge, at registreringen af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er regi-
steret korrekt. 
 
Styrelsen kunne konstatere, at nogle skoler i 2019 ikke havde fået regi-
streret sine reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. 
 
Styrelsen skal indskærpe, at skolerne er opmærksomme på at overholde 
reglerne i forhold til registrering af reelle ejere.  
 
Dagtilbud  
I henhold til § 36a i friskoleloven må et dagtilbud ikke give underskud. 
Såfremt dagtilbuddet giver underskud et enkelt år, er det fortsat en over-
trædelse af friskoleloven, uanset om dagtilbuddet har givet overskud i 
tidligere år. Lovgivningen giver således ikke mulighed for at opspare 
overskud i dagstilbuddet. 
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Underretningspligt ved besvigelsessager 
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at skolen har underretningspligt over 
for styrelsen i forbindelse med besvigelsessager. Når skolen bliver be-
vidst om en besvigelsessag, skal skolen straks underrette styrelsen 
herom.1  
 
Regnskabsmæssig behandling i forhold til indtægter som følge af 
COVID19 hjælpepakker 
Tilskud, som skolen har modtaget som følge af COVID-19, skal konte-
res som særlige tilskud og angives som sådan i årsrapporten.  
 
Efterskoler - ekstraordinært tilskud som følge af elevnedgang  
Statstilskud, som er modtaget i efteråret 2020 som følge af elevnedgang, 
skal indtægtsføres i 2021, da der er tale om et forskud. Selvom tilskuddet 
også dækker manglende forældrebetaling skal tilskuddet udelukkende 
bogføres som statstilskud. 
 
Udlejning af overskydende kapacitet  
Styrelsen skal henlede skolens opmærksom på, at styrelsen ved mail af 8. 
januar 2021 til Friskoleforeningen har oplyst om gældende regler i for-
hold til udlejning af overskydende kapacitet samt fortolkning af reglerne.  
 
Mailen vedlægges som bilag 1. 
 
Retningslinjer for regnskabsaflæggelsen og regnskabsindberetning 
for 2020 
Paradigme til årsrapport 
Styrelsen gør opmærksom på, at det følger af regnskabsbekendtgørelsen, 
at skolen er forpligtet til at udarbejde årsrapporten i overensstemmelse 
med styrelsens paradigme for årsrapport samt tilhørende vejledning. 
 
Styrelsen opdaterer hvert år paradigmet for årsrapporten samt den tilhø-
rende vejledning til udarbejdelse af årsrapporten. 
 
Opdateringen har i 2020 blandt andet medført ændret opstilling af samlet 
likviditet i pengestrømsopgørelsen, og at alle værdipapirer samles i én 
note i balancen under omsætningsaktiver i stedet for to (finansielle an-
lægsaktiver og omsætningsaktiver). 
 
Det gældende paradigme for årsrapport og tilhørende vejledning findes 
på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: 
 

                                                 
1 Jf. § 7, i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie 
fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere 
forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler 
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https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-sko-
ler/regnskab-og-revision-paa-frie-skoler/paradigmer-til-brug-for-aarsrap-
porten 
 
Regnskabsindberetningen for regnskabsåret 2020  
Styrelsen gør opmærksom på, at fristen for indberetning af regnskabsma-
teriale for regnskabsåret 2020 er torsdag den 29. april 2021.  
 
Skolen vil forud for indberetningen modtage nærmere information om 
de praktiske forhold omkring indberetningen.  
 
Styrelsen henstiller til, at der ved indberetningen ikke er personsammen-
fald imellem den person, der indtaster data, og den person, der signerer 
indberetningen digitalt med NemID.  
 
Styrelsen gør opmærksom på, at NemID, der anvendes i forbindelse med 
signeringen, skal være tilknyttet institutionens CVR-nr.  
 
Søgbare dokumenter 
Styrelsen gør desuden opmærksom på, at årsrapport og revisionsproto-
kollat skal uploades som søgbare pdf-filer. Dvs. at pdf-filer, der er dan-
net ved scanning af et papirdokument, ikke kan anvendes, da det ikke vil 
være digitalt søgbart. Filer med digitale underskrifter vil typisk være søg-
bare. 
 
Dokumenterne må gerne uploades uden underskrifter, da skolen er for-
pligtet til at opbevare de underskrevne dokumenter på skolen. 
 
 
Afslutning  
Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er skolen velkommen til at 
kontakte styrelsen på: oac-support@stukuvm.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Torland 
Specialkonsulent 
Direkte tlf. +45 33 92 53 53 
Helle.Torland@stukuvm.dk 


