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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2020 for Lilleskolernes Sammenslutning. 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende 
skattelovgivning. 
Ingen af de i regnskabet opførte aktiver er pantsat eller behæftet med 
ejendomsforbehold ud over de i regnskabet anførte, og der påhviler ikke 
eventualforpligtelser, som ikke fremgår af regnskabet. 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. 

 
 
 
København, den 16. april 2021 

     
     
     

-------------------- -------------------- ---------------------------- 
Marie Ludvigsen  Konrad Kriescher,  Christine Kofoed Sørensen 
 
Formand   næstformand 

 
 
 
--------------------- --------------------- ---------------------------- 
Peter Leth Andresen Nicolai Lange  Rune Bundesen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 

 

Til bestyrelsen i Lilleskolernes Sammenslutning 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Lilleskolernes Sammenslutning for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 

udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side 10-11 i anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Lilleskolernes Sammenslutning for 1. januar – 31. 
december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, som beskrevet på side 10-11 i anvendt regnskabspraksis. 

 
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 nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores 

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Uafhængighed 

Vi er uafhængige af foreningen 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. 

 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Lilleskolernes Sammenslutning har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020 

medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Resultatbudgettet har, som det også 

fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, 

som beskrevet på side 10-11 i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort- 

sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 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. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 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 professionel 

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 besvigelser er 

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

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 

intern kontrol. 

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

onshandlinger, 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 ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik 

kerhed 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 usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op 

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det 

re visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions påtegning. Fremtidige 

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt bet yderligere revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

 

Faaborg, den 16. april 2021 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 20 22 26 70 

 

 

Jens-Christian Nielsen 

Statsautoriseret revisor 

MNE mne36190 
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Oplysninger om foreningen 

 
 

Navn 

Adresse, postnr. by 

Lilleskolernes Sammenslutning 

Nannasgade 28, 200 København N 

CVR-nr. 

Regnskabsår 

50 44 75 10 

1. januar – 31. december 

Hjemmeside www.lilleskolerne.dk  

Telefon 69 14 96 64 

Bestyrelse Marie Ludvigsen, formand 

Konrad Kriescher, næstformand  

Peter Leth Andresen  

Nicolai Lange  

Rune Bundesen 

Christine Kofoed Sørensen 

 

Daglig ledelse Sune Jon Hansen 

sekretariatsleder 

Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Kanalvej 1, 5600 Faaborg 

http://www.lilleskolerne.dk/
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

 
Resultatopgørelse 

 
 
 

Note 

 
 
kr. 

  
 

2020 

  
 

2019 

 

 Indtægter      

 Kontingent skoler  1.603.239  3.168.396  
 Kontingent overført til DF  0   -2.436.269  

2 Renteindtægter mv.  2.550  2.614  
 Tilskud fra Kulturstyrelsen  58.223  58.334  

 Indtægter i alt  1.664.012  793.075  

  
Udgifter 

     

 Bestyrelse  43.282  67.756  
 Honorar formand  40.000  40.000  
 Regionsmøder og medlemsaktiviteter  12.000  28.264  
 Diverse møder og fora  7.038  9.688  

3 Lilleskoletræf  28.264  51.185  
 Kontingent DIR  7.000  7.000  
 Gaver  2.779  2.215  
 PR-materiale  0  4.500  
 Årsberetning  54.038  51.816  

4 Sekretariat  1.447.670  1.058.817  

 Renteudgifter  5.523  1.851  

 Udgifter i alt  1.647.594  1.323.092  

  
Resultat af primær drift 

  
16.415 

  
-530.017 

 

8 Kurser  0  88.268  

 Resultat før skat  16.415  -441.749  

 Årets skat  0  0  

 Årets resultat         16.415  -441.749  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

 
Balance 

 
Note kr. 2020  2019 

 AKTIVER    

 Anlægsaktiver    

 Finansielle anlægsaktiver    

 Andre værdipapirer og kapitalandele 43.285  55.277 

 Anlægsaktiver i alt 43.285  55.277 

 Omsætningsaktiver    

 Tilgodehavender    

 Andelsbevis i Fælleskassen Samøkonomi 2.000  2.000 
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.800  18.650 

5                     Andre tilgodehavender 187.831  1.031 

 Lilleskolefestival 51.765  0 

 Periodeafgrænsningsposter 0  0 

  244.396  21.681 

6 Likvide beholdninger 781.436  680.949 

 Omsætningsaktiver i alt 1.025.832  702.630 

  
AKTIVER I ALT 

 
1.069.117 

  
757.907 

 
 

     

 PASSIVER    

 Egenkapital    

 Egenkapital primo 391.778  834.828 
 Kursregulering værdipapirer -810  -1.301 

 Overført overskud 16.415  -441.749 

 Egenkapital i alt 407.383  391.778 

 Gældsforpligtelser    

 Langfristede gældsforpligtelser    

 Feriepengeforpligtelse, indefrosset 80.163  24.720 

  80.163  24.720 

  
Kortfristede gældsforpligtelser 

   

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 74.765  20.116 
 Lilleskolefestival 0  40.231 
 Feriepengeforpligtelse 38.645  81.717 
 Skyldig A-skat mv. 246.370  24.154 
 Forudmodtaget vikarportionsmidler og kursusbevilling 53.288  0 
 Skyldig lønsumsafgift 32.343  13.991 
 Mellemregning Lilleskoleselskabet 1.060  1.060 
 Mellemregning Dansk Friskoleforening 0  57.540 

 Periodeafgræsningsposter 135.100  102.600 

 Gældsforpligtelser i alt 581.571  341.409 

  
PASSIVER I ALT 

 
1.069.117 

  
757.907 

1 Anvendt regnskabspraksis 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

 
Noter 
 

 
1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Lilleskolernes Sammenslutning for 2020 er aflagt i overensstemmelse med god regn- 

skabsskik. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 
Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når Lilleskolerne som følge af en tidligere begivenhed har en retlig 

eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen og 

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der forekommer, inden årsrappor- 

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 
Resultatopgørelse 

 
Sekretariatsomkostninger 

Sekretariatsomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til 

Lilleskolernes personale samt omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af Lille- 

skolerne, herunder kontoromkostninger. 

 
Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. 

 
Balance 

 
Finansielle anlægsaktiver 

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag 

af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 



 

9 

 

 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

 
Noter 
 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører ef- 

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 
Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 
 

Kr. 2020  2019 
  

 
2 Renteindtægter 

Obligationer 2.549  2.614 

 
3 Lilleskoletræf   

Egenbetaling 0  -107.500 

Omkostninger 28.265  158.685 

 28.265  51.185 

 
4 Sekretariat 

Lønninger 1.022.155  592.908 

Pension 140.265  98.902 

Regulering feriepengeforpligtelse 15.267  32.244 

ATP-bidrag m.v. 10.907  13.553 

Lønsum 77.284  44.450 

Lønninger, projektansættelse 49.826  303.669 

Rejseudgifter, medarbejdere 37.788  50.898 

Forsikringer 13.561  4.631 

Sekretariatsbetjening DF 24.000  48.000 

DFF andel til konsulent -73.720  -176.928 

Ejendomsudgifter 101.237  0   
Kontorartikler mv. 11.790  209 

Hjemmeside 17.081  4.275 

Annoncer 18.214  0 

Porto 2.360  0 

Gebyrer 3.949  2.520 

Bøger og abonnementer 891  732 

Telefon og internet 32.013  0 

IT udstyr 35.219  0 

Revision 25.675  25.149 

Bluegarden 5.187  5.035 

Lagerleje 10.284  8.570 

Sekretariatsomkostninger før kursus administration 1.581.233  1.058.817 

Administration kurser -133.563  0 

Sekretariatsomkostninger efter kursus administration 1.447.670  1.058.817 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

 
Noter 
 
Kr. 2020  2019 

 
5 Andre tilgodehavender 

 
Depositum 93.824  0 

Andre tilgodehavender 63.384  0 

Periodeafgrænsningsposter 30.623  1.031 

 187.831  1.031 

 
6 Likvide beholdninger 

Fælleskassen Samøkonomi J.A.K. Andelskasse 40-39755 777.193  671.437 

Fælleskassen Samøkonomi J.A.K. Andelskasse 41-31244 3.184  8.453 

Fælleskassen Samøkonomi J.A.K. Andelskasse 80-34960 1.059  1.059 

 781.436  680.949 

 
 
7 Driftsstøtte til almennyttige organisationer 

Specifikation af særlige poster jf. ansøgning om driftsstøtte til almennyttige organisationer 

Modtaget støtte jf. Udlodningsloven 58.223 
 

58.334 

1. Omsætning    

Kontingenter 1.603.239  732.127 

Tilskud UVM 56.597  0 

Kursusafgifter 611.220  612.325 

Andre indtægter, Pulje Kulturstyrelsen 58.223  58.334 

Kursavance/kurstab på værdipapirer -808  -1.301 

Afkast af værdipapirer og renteindtægter 2.550  2.614 

Lilleskoletræf 0  107.500 

 2.331.021  1.511.599 

3. Medlemskontingenter og bidrag mv.    

Kontingenter 1.603.239  732.127 

 
5. Overskud ved arrangementer 

 
0 

  
88.268 

 
7. Egenfinansiering 

 
1.603.239 

  
820.395 

 
Kursusafgifter – specificeret 

   

Lederinternat 25.870  33.000 

Fac. Netværk 247.650  118.325 

Lilleskolernes Parlament 0  16.200 

Lilleskolernes Ledertræf 337.700  314.800 

Fac. Netværk 0  51.300 

Lilleskolernes Spec.pæd træf 0  65.950 

Lederiet 0  12.750 

 611.220  612.325 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

 
Noter 

 
8 Kursusvirksomhed 

Kr. 
Kursus- 

indtægter 
 Omkost- 

ninger 

 25% admini-

strations-

omkost-

ninger 

Lilleskolernes Ledertræf 337.700  313.801  78.450 

Faciliterede netværk 247.650  150.393  37.598 

Lederiet 25.870  50.060  12.515 

Øvrige kurser 0  20.000  5.000 

Anvendt vikarportionsmidler og kursusbevilling 56.597  0  0 

 667.817  534.254  133.563  

 
 

9 Eventualforpligtigelser 
Foreningen har en husleje forpligtigelse på 3 måneder på i alt 55 tkr. 


