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Vejledning til angivelse af donationer i årsrapporten 

 

Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte korrekt angivelse af 

donationer i regnskabet.  

 

Det er vigtigt, at der ikke anvendes andre regnskabslinjer end de neden-

stående noter til angivelse af donationer. I regnskabsparadigmet for de 

frie skoler kan modtagne donationer angives under følgende noter. 

 

 Note 3a: Donationer under andre indtægter. Donationer, som er 

et driftstilskud til skolen. 

 Note 3b: Donationer tidligere år. Anvendes ved indtægtsførelse 

af donationer, som er modtaget i tidligere år. Dvs. beløb fra note 35 

og evt. 31. 

 Note 31: Forudmodtagne donationer under langfristede gæld-

forpligtelser. Donationer, som er modtaget, men først forventes at 

blive brugt om mere end ét år. 

 Note 32: Årets modtagne donationer under periodiseret an-

lægstilskud. Donationer som er modtaget til køb af anlægsaktiver i 

løbet af året. Når aktivet afskrives, skal donationen indtægtsføres i 

takt med, at aktivet afskrives. Den løbende indtægtsførelse af dona-

tionen skal således modregnes i afskrivningen, således at der i ud-

gangspunktet ikke er driftspåvirkning i resultatopgørelsen. 

 Note 35: Forudmodtagne donationer under periodeafgræns-

ningsposter. Donationer, som er modtaget, men først bruges i næ-

ste regnskabsår. 

 Ikke kontante donationer. Ingen note, da værdien ikke indregnes i 

årsregnskabet.  

 

Hvis en skole har modtaget en donation i løbet af regnskabsåret, skal den 

altid fremgå af specifikationen over donationer i årsrapporten. Her skal 

anføres dato for, hvornår donationen er modtaget, navn og adresse på 
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donator samt det beløb, som er givet. Hvis en skole har modtaget en do-

nation i tidligere år, som ikke er opbrugt i indeværende regnskabsår, skal 

skolen ikke specificere donationen med donators navn og adresse. Der er 

alene krav om oplysninger om donators navn og adresse for donationer 

modtaget i indeværende regnskabsår.  

 

I specifikationen skal der desuden foretages en notehenvisning, således at 

specifikationen kan afstemmes til de indregnede beløb i årsrapporten. Se 

vedlagte eksempler.   

 

Hvis skolen ikke har udfyldt oplysningerne korrekt i årsrapporten, har 

skolen overtrådt § 3, stk. 4, i regnskabsbekendtgørelsen for frie skoler 

om, at årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med det regnskabs-

paradigme, som skolen er omfattet af.  

  



 

 3 

Eksempler på korrekt angivelse af donationer: 

 

Eksempel 1: 

I 2020 modtager en skole 10.000 kr. Skolen skal derfor specificere dona-

tioner for 10.000 kr. med donators navn og adresse vedrørende år 2020. 

Da skolen vælger at anvende 50.000 kr. fra donationen på 100.000 kr. 

året før, skal skolen indtægtsføre 50.000 kr. i note 3b. Resten af beløbet 

på 50.000 kr. skal anføres under note 35 som forud-modtagne donatio-

ner. De 50.000 kr. i note 3b er forskellen mellem saldo i note 35 i hen-

holdsvis 2019 og 2020. 

 

Angivelse af beløb i noter: 

År/ noter 2020 2019 

Note 3a - Donationer 10.000 0 

Note 3b - Donationer, modtaget tidligere år 50.000 0 

Note 35 – Forud-modtagne donationer (kortfri-

stet gæld) 

 50.000 

 

Specifikation over modtagne donationer for 2020:  

 

Notehenvis-

ning  Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3a 

10-1-

2020 Hans Hansen 

Hansensvej 5, 2800 

Lyngby Dk 10.000 
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Eksempel 2: 

I 2020 modtager en skole 10.000 kr. til dækning af driftsomkostninger. 

Skolen modtager desuden 50.000 kr., som først skal bruges i 2023 og 0,5 

mio. kr. til investeringer i anlægsaktiver. Skolen skal derfor specificere de 

tre donationer med donators navn og adresse vedrørende år 2020. Da 

skolen vælger at anvende 70.000 kr. fra. året før, skal skolen indtægtsføre 

70.000 kr. i note 3b. 

 

Skolen har i 2020 afskrevet 10.000 kr. på den bus, som er indkøbt for 

donationen på 0,5 mio. kr. Dette beløb skal modregnes på afskrivninger 

og ikke indtægtsføres i note 3. Der vil således være en effekt af afskriv-

ningen i driften. 

 

Angivelse af beløb i noter: 

År/ noter 2020 2019 

Note 3 a - Donationer 10.000 25.000 

Note 3b - Donationer, modtaget tidligere år 70.000 0 

Note 5 - Andre omkostninger undervisning 

og pasningsordninger (Afskrivninger) 

0 0 

Note 31 – Forud-modtagne donationer (lang-

fristede) 

50.000  

Note 32 – Periodiseret anlægstilskud  490.000 0 

Note 35 – Forud-modtagne donationer (kort-

fristede): 

0 70.000 

 

Note 5 Andre omkostninger undervis-

ning og pasningsordninger 

2020 

Inventar og udstyr, afskrivninger (afskriv-

ning fra anlægsnote) 

10.000 

Inventar og udstyr, afskrivninger (Indtægtsfø-

relse af donation vedr. anlægsaktiver (note 32)) 

-10.000 

Sum inventar og udstyr, afskrivninger 

ultimo 

0 

NB: Der skal kun være én regnskabslinje for Inventar og udstyr, afskrivninger 

i årsrapporten. Ovenstående tabel illustrerer blot, at indtægtsførelsen af 

donationen vedr. anlægsaktivitet skal føres samme sted, som omkost-

ningsførelse af afskrivninger.    

 

Note 32 Periodiseret anlægstilskud 2020 

Primo 0 

Årets modtagne donationer 500.000 

Årets indtægtsførelse 10.000 

Ultimo 490.000 
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Specifikation over modtagne donationer for 2020  

 

Notehenvis-

ning (f.eks. 

note 3 Andre 

indtægter og 

tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3a 10-1-2020 Hans Hansen 

Hansensvej 5, 2800 

Lyngby DK 10.000 

Note 31 25-10-2020 Jens Jensen Jensenvej 25, 9000 Aalborg DK 50.000 

Note 32 1-8-2020 

A.P. Møller 

Fonden 

Esplanaden 1, 2100 Kø-

benhavn DK 500.000 
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