
 

  
Landsgrav Friskole 

Skolekode 333.012 

Sammendrag 

Årsrapport 2016 

(48. regnskabsår) 

 

 
 
 



 

 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december  

 
 

  
  

2016

 kr. 

 2015  

 kr. 

 

 
 

Statstilskud   10.176.891  9.942.812 

Skolepenge mv.   4.214.394   4.222.622  

Andre indtægter   15.105   16.290  

Indtægter i alt 
 

 14.406.390  14.181.724 

Lønomkostninger vedr. undervisning   -9.274.545   -9.121.169  

Andre omkostninger vedr. undervisning   -1.274.229   -1.157.011  

Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning   -30.234   -35.641  

Undervisning i alt  
 

 -10.579.008  -10.313.821 

Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift   -383.587   -438.497  

Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift   -1.361.164   -1.487.259  

Ejendomsdrift i alt  
 

 -1.744.751  -1.925.756 

Lønomkostninger vedr. administration   -441.831   -453.003  

Andre omkostninger vedr. administration   -547.327   -556.723  

Administration i alt  
 

 -989.158  -1.009.726 

Omkostninger vedr. drift i alt  
 

 -13.312.917  -13.249.303 

Driftsresultat før finansielle poster  
 

 1.093.473  932.421 

Renteindtægter 11  61.900   98.038  

Renteomkostninger 12  -222.755   -371.599  

Finansielle poster i alt 
 

 -160.855  -273.561 

Årets resultat 
 

 932.618  658.860 



 

 

 

Balance pr. 31. december 

   

  

 2016  

 kr. 

 2015  

 kr. 

AKTIVER 

Materielle anlægsaktiver  
  

Grunde og bygninger   15.431.133   15.855.774  

Inventar og udstyr, undervisning   225.162   355.607  

Inventar og udstyr, administration m.fl.   25.599   42.400  

Anlægsaktiver i alt 
 

 15.681.894   16.253.781  

Tilgodehavender   221.807   79.950  

Periodeafgrænsningsposter   135.625   115.753  

Værdipapirer   4.649.040   3.188.123  

Likvide beholdninger    1.679.426   2.718.707  

Omsætningsaktiver i alt 
 

 6.685.898   6.102.533  

AKTIVER I ALT 
 

 22.367.792   22.356.314  

 

PASSIVER 

Finansielle kontrakter 
 

 -157.025   -191.443  

Egenkapital i øvrigt 
 

 13.817.978   12.885.360  

Egenkapital i alt 
 

 13.660.953   12.693.917  

Langfristede gældsforpligtelser  
  

Gæld til realkreditinstitutter   5.955.488   6.239.949  

  
 5.955.488  6.239.949 

Kortfristede gældsforpligtelser 
   

Kortfristet del af langfristet gæld   250.042   246.754  

Anden kortfristet gæld   1.539.915   2.281.276  

Periodeafgrænsningsposter   961.394   894.418  

  
 2.751.351  3.422.448 

Gældsforpligtelser i alt 
 

 8.706.839   9.662.397  

PASSIVER I ALT 
 

 22.367.792   22.356.314  



 

 

 

 

Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for 
Landsgrav Friskole. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, 
efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for 
gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved 
skolens forvaltning.  

Skolens bestyrelse erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5 i friskoleloven og § 4 
i lov om private gymnasieskoler og kurser til højere forberedelseseksamen (hf kurser). 

Slagelse, den 21. februar 2017 

Skoleleder 

Patrizia Lindstrøm  

Bestyrelse 

Steffen Hakon Hansen  
formand  

Martin Bjerre Zacho  
  

Anne-Sofi Christiansen  
  

Uffe Jensen  
  

Nadja Jun Dalhøj Wismann  
  

 

 


