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Den Selvejende Institution Sorø Privatskole 

RESULTATOPGØRELSE FOR 2020 

 Realiseret 
2020 

t.DKK 

Budget 
2020 

t.DKK 

Budget 
2021 

t.DKK 

Realiseret 
2019 

t.DKK 

Statstilskud 33.397 33.424 32.971 32.215 
Skolepenge m.m. (elevbetaling mv.) 14.890 15.526 15.420 15.124 
Andre indtægter og tilskud 505 1.352 1.292 669 

Indtægter i alt 48.792 50.302 49.683 48.008 

     
Lønomkostninger, undervisning -32.110 -32.781 -32.388 -30.745 
Andre omkostninger vedr. undervisning -4.931 -5.394 -5.125 -5.371 

Undervisning i alt -37.041 -38.175 -37.513 -36.116 

     
Lønomkostninger, ejendomsdrift -665 -649 -1.005 -1.065 
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift -5.363 -5.426 -5.989 -4.850 

Ejendomsdrift i alt -6.028 -6.075 -6.994 -5.915 

     
Lønomkostninger, kostafdeling -390 -388 -398 -374 
Andre omkostninger vedr. kostafdeling -240 -370 -350 -366 

Kostafdeling i alt -630 -758 -748 -740 

     
Lønomkostninger, administration -1.214 -1.240 -1.248 -1.276 
Andre omk. vedr. administration mv. -1.327 -1.806 -1.576 -1.821 

Administration mv. i alt -2.541 -3.046 -2.824 -3.097 

     
Omkostninger vedr. drift i alt -46.240 -48.054 -48.079 -45.868 

     
Driftsresultat før finansielle poster 2.552 2.248 1.604 2.140 

     
Finansielle poster i alt -278 -362 -332 -604 

     
Årets resultat 2.274 1.886 1.272 1.536 

 
  



Den Selvejende Institution Sorø Privatskole 

BALANCE PR. 31.12.2020 

 

 
2020 

t.DKK 
2019 

t.DKK 

Grunde og bygninger 42.961 44.603 
Øvrige anlægsaktiver 445 476 

Anlægsaktiver i alt 43.406 45.079 

   
Tilgodehavender (debitorer) og periodeafgræsningsposter 1.201 775 
Likvide beholdninger 8.423 2.698 

Omsætningsaktiver i alt 9.624 3.473 

   
Aktiver i alt 53.030 48.552 

   
Egenkapital i alt 24.669 22.396 

   
Langfristet gæld i alt 17.907 17.662 
Kortfristet gæld i alt 10.454 8.494 

Gæld i alt 28.361 26.156 

   
Passiver i alt 53.030 48.552 

 
Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.: der henvises til den specificerede årsrapport. 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2020 

 
Driftens likviditetsvirkning i alt 7.170 3.441 

Investeringers likviditetsvirkning i alt -220 -1.622 

Finansieringens likviditetsvirkning i alt -1.225 258 

   
Årets likviditetsvirkning  5.725 2.077 

   
Likvider 01.01.2020 2.698 621 

Likvider 31.12.2020 8.423 2.698 

   
Likvider til rådighed omfatter:   
Likvide beholdninger 8.423 2.698 
Kassekreditter, trækningsret 1.770 1.930 

Samlet likviditet til rådighed 10.193 4.628 

 



Den Selvejende Institution Sorø Privatskole 

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER 

Til skolelederen på Sorø Privatskole 

Vi har opstillet nærværende regnskabsekstrakt på basis af det reviderede årsregnskab for 2020 

for Sorø Privatskole, som vi 11. marts 2021 har forsynet med en revisionspåtegning uden for-

behold eller fremhævelser, samt oplysninger modtaget af Dem. Regnskabsekstraktet omfatter 

resultatopgørelse inkl. budgettal, balance og pengestrømsopgørelse.  

 

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med den 

internationale standard ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.  

 

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse ved opgaven, og vi har 

overholdt relevante etiske krav, herunder principper for integritet, objektivitet, faglig kompe-

tence og fornøden omhu.  

 

Regnskabsekstraktet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er an-

vendt til opstillingen, er Deres ansvar. 

 

Da en opgave om opstilling af et regnskabsekstrakt ikke er en erklæringsopgave med sikker-

hed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, 

De har givet os til brug for opgaven. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion 

om regnskabsekstraktet.  

 

For at få en fuldstændig forståelse og samlet overblik over skolens økonomi, herunder beskri-

velse af den anvendte regnskabspraksis og noter, henviser vi til det reviderede årsregnskab.  

 

Slagelse, den 11. marts 2021 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

 

 

Jens Jørgen Bay Simonsen Simon Bach Nielsen 

Statsaut. Revisor  Statsaut. revisor 
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