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 LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Støtteforeningen for Mejls-Orten-

Tinghøj Friskole og Naturbørnehave. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisen-

de billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 

Mejls, den 11. marts 2020 

 

Bestyrelse 

 

Jens Hansen  Peter Lorentzen Nina Wolff 

 

Kenneth M. Wulff Steen Schjællerup 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 

 

Til bestyrelsen i Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbør-

nehave for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, og 

noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og 

gældende lovgivning.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende 

lovgivning.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærme-

re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 

uafhængige af virksomheden 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet  

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med god regnskabsskik og gældende lovgivning. Bestyrelsen har endvidere ansvaret 

for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at 

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-

bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen 

enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 

end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. 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 gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 

findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentli-

ge, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-

nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-

fessionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne 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 konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af in-

tern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er 

rimelige.  

• Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-

kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-

skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-

res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisi-

onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke læn-

gere kan fortsætte driften.  

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Ringkøbing, den 11. marts 2020 
Partner Revision 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 

Søren H. Andersen   
statsautoriseret revisor  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsregnskabet for Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave for 2019 

er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende lovgivning. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes 

ligeledes alle omkostninger. 

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-

dele vil tilflyde eller fragå fonden, og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-

rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Ejendommen måles til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1/10 2010 med tillæg af senere forbed-

ringer og fradrag af modtagne gaver og tilskud til forbedringerne samt foretagne afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kost-

prisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-

der: 

Ejendomme         50 år 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Tilgodehavender  

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for hensættelse til tabsrisici opgjort på grund-

lag af en individuel vurdering af debitorerne. 

Hensættelser 

Der foretages løbende hensættelser til senere uddeling til friskolens aktiviteter. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Gældsforpligtelser 

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenue med fradrag af 

afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til 

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, 

således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over 

låneperioden. 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter bankgæld samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, 

hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2019 2018

1 Udlejning af ejendom 234.022 280.394

Kontingenter 138.950 137.000

2 Andre indtægter 96.825 102.496

Indtægter 469.797 519.890

Kontorartikler 2.688 2.058

Fortæring arbejdsdage m.m. 4.619 5.994

Revisorhonorar 21.574 23.953

Gebyrer m.m. 6.563 4.265

Administrationsomkostninger 35.444 36.270

Resultat før afskrivninger 434.353 483.620

Afskrivninger 154.196 151.802

Årets resultat før finansielle poster 280.157 331.818

3 Finansielle omkostninger (109.941) (123.398)

Finansiering netto (109.941) (123.398)

Årets resultat før hensættelser 170.216 208.420

Hensættelse til senere uddeling 0 42.982

ÅRETS RESULTAT 170.216 165.438
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Note 2019 2018

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

4 Ejendommen, Mejlsvej 45, Varde 12.591.275 12.682.436

Materielle anlægsaktiver 12.591.275 12.682.436

ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.591.275 12.682.436

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavende moms 27.653 40.284

Andre tilgodehavender 186.765 186.118

Tilgodehavender 214.418 226.402

5 102 26.853

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 214.520 253.255

AKTIVER I ALT 12.805.795 12.935.691

BALANCE 31. DECEMBER

Likvide beholdninger 
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Note 2019 2018

PASSIVER

EGENKAPITAL

1.357.330 1.191.892

Årets resultat 170.216 165.438

1.527.546 1.357.330

Opskrivningshenlæggelse ejendom 5.962.300 5.962.300

EGENKAPITAL I ALT 7.489.846 7.319.630

HENSÆTTELSER

6 Hensættelser til senere uddeling 42.982 42.982

GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristede gældsforpligtelser

7 Prioritetsgæld 2.711.339 2.706.718

8 Bankgæld 550.188 854.132

Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.261.527 3.560.850

Kortfristede gældsforpligtelser 

Kortfristet del af langfristet gæld 289.353 289.353

Konfirmandopsparing 811.700 811.700

9 Bankgæld 221.231 196.983

Periodeafgrænsningsposter 307.500 307.500

10 381.656 406.693

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.011.440 2.012.229

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 5.272.967 5.573.079

PASSIVER I ALT 12.805.795 12.935.691

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12 Eventualforpligtelser

BALANCE 31. DECEMBER

Anden gæld

Overført resultat primo
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Note 2019 2018

1 UDLEJNING AF EJENDOMMEN MEJLSVEJ 45

Lejeindtægt skolebygning 309.900 309.900

Lejeindtægt hal - friskole 40.000 40.000

Lejeindtægt - foreninger m.m. 117.403 101.801

Reklameindtægter 43.200 43.600

Ejendomsskat (4.412) (4.285)

El hal (55.282) (68.926)

Forsikring m.m. (24.498) (26.351)

Rengøringsartikler (16.621) (12.420)

Småanskaffelser (18.544) (11.629)

Vedligeholdelse (157.124) (91.296)

234.022 280.394

2 ANDRE INDTÆGTER

Jernsalg 4.156 9.506

Julemarked 20.612 19.177

Kalendersalg 0 317

Præmiespil 34.484 33.366

Foredrag 4.143 11.173

Bork Havn Musikfestival 12.000 10.000

Øvrige 21.430 18.957

96.825 102.496

3 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Renter, prioritetsgæld 46.073 47.331

Renter, bank 59.247 71.446

Låneomkostninger 4.621 4.621

109.941 123.398

NOTER
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Note 31/12 2019 31/12 2018

4

Ejendomsværdi pr. 1. januar 5.962.300 5.962.300

Anskaffelsessum hal m.m.:

Anskaffelsessum 1/1 2019 7.646.757 7.524.755

Årets afholdte anlægsudgifter 63.035 235.347

Årets modtagne tilskud 0 (113.345)

13.672.092 13.609.057

(926.621) (774.819)

Afskrivninger i året (154.196) (151.802)

Bogført værdi 31. december 12.591.275 12.682.436

5 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Kassebeholdning 0 200

Jyske Bank - konto 1008532 0 26.551

Jyske Bank - konto 1234757 102 102

102 26.853

6 HENSÆTTELSER

Hensættelser til senere uddeling:

Saldo primo 42.982 0

Hensat i året 0 42.982

 42.982 42.982

7 PRIORITETSGÆLD

LR - opr. 2.773.000 kr. 0% 2037 2.773.000 2.773.000

Låneomkostninger (61.661) (66.282)

2.711.339 2.706.718

Afdrag i kommende år 0 0

2.711.339 2.706.718

8 BANKGÆLD

Jyske Bank - lån 1214668 839.541 1.143.485

Afdrag i kommende år (289.353) (289.353)

550.188 854.132

9 BANKGÆLD

Jyske Bank - kassekredit 1203182 215.553 196.983

Jyske Bank - konto 1008532 5.678 0

221.231 196.983

EJENDOMMEN MEJLSVEJ, VARDE 

NOTER

Afskrivninger primo
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Note 31/12 2019 31/12 2018

10 ANDEN GÆLD

Modtaget huslejedepositum 348.500 348.500

Skyldige omkostninger 33.156 58.193

381.656 406.693

11 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 2.773 t.kr. er der givet pant i grunde og bygninger, 

hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december udgør 12.591 t.kr.

Til sikkerhed for bankgæld er der tinglyst ejerpantebreve 2.300 t.kr med pant i grunde og byg-

ninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december udgør 12.591 t. kr.

12 EVENTUALFORPLIGTELSER

Udskudt skat på ejendomme, der er opgjort til 1.623 t.kr., er ikke optaget i balancen.

NOTER
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