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Til Arbejdsgruppen for projekt - Stadil International School

Ledelsens ansvar 

Revisors ansvar 

Uafhængig revisors erklæring om fremskrivning til brug for pro-
jektbeskrivelse - Stadil International School

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om vedlagte fremskrivning for Stadil International School for 
årene 2022 til 2024, der omfatter forudsætninger for fremskrivningen, anvendt regnskabspraksis, 
driftsfremskrivning.

Fremskrivningen udarbejdes på grundlag af forudsætningerne der er beskrevet særskilt og i 
overensstemmelse med Stadil-Vedersø Friskoles normale anvendte regnskabspraksis, der er beskrevet i 
årsrapporten 2019.

Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om hvorvidt fremskrivningen er udarbejdet på grundlag 
af de angivne forudsætninger og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis udtrykkes med 
høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for 
fremskrivningen udtrykkes med begrænset sikkerhed. 

Ved ”et rimeligt grundlag for fremskrivningen” forstås i denne erklæringsopgave, at oplysningerne er 
fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Formålet med fremskrivningen er at afspejle en økonomisk virkning af mulige fremtidige begivenheder for 
årene 2022 til 2024. Da projektet er i en startfase, er fremskrivningen udarbejdet ved anvendelse af et sæt 
forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, 
som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. 

Selv om de begivenheder, som er anført under hypotetiske forudsætninger, finder sted, vil de faktiske 
resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke 
indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.

Fremskrivningen er udarbejdet til intern brug for arbejdsgruppen og for sammen med anden information at 
danne grundlag for arbejdsgruppens drøftelser med fonde og andre finasieringskilder om projektets 
økonomi i fremskrivningsperioden. Fremskrivningen kan som følge heraf være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for arbejdsgruppen og arbejdsgruppens drøftelser om 
gennemførelse af projektet i fremskrivningsperioden og kan ikke anvendes til andet formål.

Arbejdsgruppen for projekt - Stadil International School er ansvarlig for udarbejdelsen af fremskrivningen på 
grundlag af forudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen.

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, 
hvorvidt fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af forudsætningerne og i overensstemmelse med 
anvendt regnskabspraksis, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt forudsætningerne 
giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen.
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Konklusion

Holstebro, den 20. september 2020

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Anders H. Jensen
Statsautoriseret revisor

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os 
grund til at mene, at de angivne forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen.

BRANDT Revision er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et 
omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende 
overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for 
revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæg-gende principper om 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af 
forudsætningerne og efter anvendt regnskabspraksis, herunder efterprøvet de indre talmæssige 
sammenhænge i fremskrivningen.

Ved vores undersøgelser af forudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til virksomheden, dens 
branche og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at 
mene, at forudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen, herunder at forudsætninger, 
kan anses som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af de anvendte forudsætninger, er mindre 
end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er 
opnået for vores konklusion om de anvendte forudsætninger, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville 
være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Det er vores opfattelse, at fremskrivningen for årene 2022 til 2024 i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet på grundlag af de angivne forudsætninger og i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der 
er beskrevet i årsrapporten 2019 for Stadil-Vedersø Friskole.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, Undersøgelse af fremadrettede 
finansielle oplysninger og fremskrivninger, samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
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Gennerelt

Der er ikke foretaget pristalsreguleringer i forhold til de fremtidige tal.

Elevtal
De enkelte elevtal er medtaget som mulige scenarier. Der er oplistet 4 forskellige scenarier. 

Omsætning

Tilskudsberegningen er udarbejdet efter offentliggørelse af forslag til finanslov 2021. 
Der er anvendt samme forudsætning ved beregningen af skolepenge.

Lønninger
Forholdstal mellem elever og lærerresourcer er fastsat således:
Op til 8 elever: 1 lærer
Fra 8-12 elever 2 lærere
Fra 12-30 elever 3 lærere
Derudover 10 elever pr lærer.

For lærer er der anvendt følgende forudsætninger for aflønning
1. lærer Basisløntrin LÆ2
2. lærer Basisløntrin LÆ3
3. lærer Basisløntrin LÆ3
4. lærer Basisløntrin LÆ2
Der er anvendt en beskæftigelsesgrad på 0,85

Andre omkostninger ved undervisning

Forholdstal mellem elever og busser er fastsat således:
Op til 16 elever: 1 bus

Fremskrivningsforudsætninger

Beregningerne er udarbejdet så de oplyser om flere forskellige mulige scenarie og konsekvensen af disse.
Der er medtaget 4. forskellige scenarier.

Fremskrivningen af regnskabstallene skal være et billede af Stadil-Vedersø Friskoles forventede yderligere 
aktivitet ved opstart af Stadil International School. Der er således ikke tal om et fuldstændigt budget for Stadil-
Vedersø Friskole, men kun en beskrivelse af konsekvenserne ved Projekt Stadil International School. De 
faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke 
indtræder som forventet.

Efterfølgende beregninger er et tillæg til Projektskitse for Stadil International School. Der henvises til 
Projektskitsen for yderligere oplysninger.

Beregningerne er bygget op, så de bedst muligt spejler sig op af regnskabsbekendtgørelsen for frie 
grundskoler. 

Elevtallet danner grundlaget for beregningen af statstilskuddet. Beregningen tager udgangspunkt i 
beregningens elevtal pr. 5. september i året. Årets regulering af tilskud er foretaget med 5/12 i finansåret.

Andre omkostninger ved undervisning består af omkostninger til materialer, ekskusioner osv, samt drift af 
bus.
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Fra 17-45 elever: 2 busser
Fra 46 elever: 3 busser

Der er på omkostningerne til busser beregnet i forhold til elevtallet 5. september i året og
periodiseret med 5/12 på elev tilgang.

Drift af bus er opgjort således
Leasing 66.000
Forsikring 7.000
Vægtafgift 11.000
Brændstof 20.000
Vedligehold 20.000
Løn 50.000

124.000
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
1 2

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Elever på int. Linje 2 4 6 8 12 16

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

OMSÆTNING
Statstilskud 36.080 127.118 218.156 144.320 436.312 618.388
Skolepenge og betaling for pasningsordninger 20.833 70.833 120.833 83.333 241.667 341.667
Andre indtægter og tilskud 0 0 0 0 0 0
Omsætning i alt 56.913 197.951 338.989 227.653 677.979 960.055
OMKOSTNINGER
Undervisning og pasningsordninger
Lønomkostninger 190.000 380.000 380.000 190.000 585.000 995.000
Andre omkostninger 251.667 324.000 324.000 251.667 324.000 324.000
Undervisning og pasningsordninger i alt 441.667 704.000 704.000 441.667 909.000 1.319.000
Ejendomsdrift
Lønomkostninger 0 0 0 0 0 0
Andre omkostninger 100.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000
Ejendomsdrift i alt 100.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000
Administration m.v.
Lønomkostninger 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Andre omkostninger 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Administration m.v. i alt 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Omkostninger i alt 691.667 1.054.000 1.054.000 691.667 1.259.000 1.669.000
Resultat før finansielle poster -634.753 -856.049 -715.011 -464.013 -581.021 -708.945
Finansielle poster
Finansielle omkostninger m.v. 0 0 0 0 0 0
Finansielle poster i alt 0 0 0 0 0 0
ÅRETS RESULTAT -634.753 -856.049 -715.011 -464.013 -581.021 -708.945
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3 4
2022 2023 2024 2022 2023 2024

Elever på int. Linje 8 24 30 8 30 45

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

OMSÆTNING
Statstilskud 144.320 652.792 1.200.696 144.320 761.032 1.636.170
Skolepenge og betaling for pasningsordninger 83.333 366.667 662.500 83.333 429.167 906.250
Andre indtægter og tilskud 0 0 0 0 0 0
Omsætning i alt 227.653 1.019.459 1.863.196 227.653 1.190.199 2.542.420
OMKOSTNINGER
Undervisning og pasningsordninger
Lønomkostninger 190.000 585.000 995.000 190.000 790.000 1.390.000
Andre omkostninger 303.333 448.000 448.000 303.333 448.000 448.000
Undervisning og pasningsordninger i alt 493.333 1.033.000 1.443.000 493.333 1.238.000 1.838.000
Ejendomsdrift
Lønomkostninger 0 0 0 0 0 0
Andre omkostninger 100.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000
Ejendomsdrift i alt 100.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000
Administration m.v.
Lønomkostninger 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Andre omkostninger 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Administration m.v. i alt 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Omkostninger i alt 743.333 1.383.000 1.793.000 743.333 1.588.000 2.188.000
Resultat før finansielle poster -515.680 -363.541 70.196 -515.680 -397.801 354.420
Finansielle poster
Finansielle omkostninger m.v. 0 0 0 0 0 0
Finansielle poster i alt 0 0 0 0 0 0
ÅRETS RESULTAT -515.680 -363.541 70.196 -515.680 -397.801 354.420


