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Der aflægges hermed prognose for Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi for 2020-

2023, der omfatter drifts-, status- og likviditetsprognose.  

 

Prognosen skal anvendes som grundlag for etablering af Haslev Efterskole - Håndværk, Design 

og Teknologi samt om tilsagn til finansiering af skolens drift og anlægsinvestering. Ledelsen 

har ansvaret for udarbejdelse af prognosen, samt for at prognosen indeholder alle væsentlige 

prognoseforudsætninger. 

 

I prognoseberetningen har vi beskrevet de væsentlige forudsætninger, der er lagt til grund for 

prognosen, og vi har beskrevet de usikre faktorer, som er af væsentlig betydning for den bud-

getterede udvikling. 

 

Det prognosticerede resultat på t.DKK 17.047 for 2020 og den finansielle stilling ved udløb af 

prognoseperioden den 31.12.23 anses for tilfredsstillende, og det er vores opfattelse, at mulig-

hederne for opfyldelse af prognosen er realistiske.  

 

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med opstilling af prognosen 

samt opgørelse af dele af grundlaget for prognosen, og vi skal bekræfte, at vi har gennemgået 

og godkendt resultatet af denne assistance.  

 

 

Haslev, den 21. marts 2019 

 

 

William Markussen  Erling Hugger Jacobsen Jørgen Hansen 

Initiativtager Initiativtager Initiativtager  
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Til initiativgruppen til Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi 

 
 
Vi har fået til opgave at afgive en erklæring om prognosen for Haslev Efterskole - Håndværk, 
Design og Teknologi for 2020-2023, der omfatter drifts-, anlægs- og likviditetsprognose samt 
prognoseforudsætninger. 

 

Prognosen udarbejdes på grundlag af prognoseforudsætningerne og i overensstemmelse med 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1348 af 23.11.16 om regnskab for efterskoler, frie 

fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forbe-

redelseseksamen (hf-kurser) mv., kombinerede skoler og produktionsskoler samt regnskabspa-

radigme og vejledning for 2018 (regnskabsbekendtgørelsen) med de fornødne tilpasninger. 

 

Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om, hvorvidt prognosen er udarbejdet på 

grundlag af prognoseforudsætningerne og i overensstemmelse med årsregnskabsloven med 

de fornødne tilpasninger, udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvor-

vidt prognoseforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for prognosen, udtrykkes med be-

grænset sikkerhed.    

 

Ved ”et rimeligt grundlag for prognosen” forstås i denne erklæringsopgave, at prognoseforud-

sætningerne ikke er urealistiske. 

 

Formålet med prognosen er at afspejle den forventede økonomiske virkning af fremtidige be-

givenheder og ledelsestiltag for 2020-2023. 

 

Prognosen er udarbejdet ved anvendelse af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske 

forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forven-

tes at finde sted. Selv om de begivenheder, som er anført under de hypotetiske forudsætninger, 

finder sted, vil de faktiske resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de prognosticerede, idet 

andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være 

væsentlige. 

 

 
Ledelsens ansvar 

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af prognosen på grundlag af prognoseforudsætnin-

gerne og i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger. Ledelsen 

har endvidere ansvaret for, at prognoseforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for prog-

nosen. 
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Revisors ansvar 

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af 

sikkerhed om, hvorvidt prognosen er udarbejdet på grundlag af prognoseforudsætningerne og 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger, samt en konklusion 

med begrænset sikkerhed om, hvorvidt prognoseforudsætningerne giver et rimeligt grundlag 

for prognosen. 

 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om 

undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning. 

 

Vi er underlagt den internationale standard om kvalitetsstyring og anvender således et omfat-

tende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende 

overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regule-

ring. 

 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers ret-

ningslinjer for revisors etiske adfærd, der bygger på de grundlæggende principper om integri-

tet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd. 

 

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om prognosen er udarbejdet på grundlag af 

prognoseforudsætningerne og i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne 

tilpasninger, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i prognosen. 

 

Ved vores undersøgelser af prognoseforudsætningerne 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 prognoseforudsætningerne ikke giver et rimeligt 

grundlag for prognosen, herunder at prognoseforudsætningerne ikke kan anses som værende 

urealistiske. 

 

Omfanget af de handlinger, som vi har udført ved vores undersøgelse af prognoseforudsætnin-

gerne, 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 prognoseforudsætningerne, be-

tydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsop-

gave med høj grad af sikkerhed. 
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Konklusion 

Det er vores opfattelse, at prognosen for 2020-2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet 

på grundlag af prognoseforudsætningerne og i overensstemmelse med Undervisningsministe-

riets bekendtgørelse nr. 1348 af 23.11.16 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grund-

skoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-

kurser) mv., kombinerede skoler og produktionsskoler samt regnskabsparadigme og vejledning 

for 2018 (regnskabsbekendtgørelsen) med de fornødne tilpasninger. 

 

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 prognoseforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for 

prognosen. 

 

 
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af erklæringsopgaven 

Vores undersøgelser har ikke omfattet ledelsens prognoseberetning, hvorfor vi ikke udtrykker 

nogen sikkerhed herom. 

 

 
Haslev, den 21. marts 2019 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

 

 

Dorte Grøndal Hansen 

Statsaut. revisor 
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Skolens mission og hovedaktiviteter  

Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kost-

skoler og med følgende værdigrundlag. 

 

”På Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi” møder eleverne de almene fag og den 

håndværksmæssige faglige praksis. Håndværkets historie og kultur vil indgå som forståelses-

ramme for nutidens faglige praksis og fremtidsvisioner for håndens arbejde. 

 

Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi’s mål er at inspirere og dygtiggøre den 

enkelte og lede videre til en ungdomsuddannelse, enten en erhvervsuddannelse eller en gym-

nasial uddannelse. I mødet mellem elever og lærere vil lige respekt for håndens og åndens ar-

bejde altid være en grundlæggende forudsætning. 

 

Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi arbejder med afsæt i Grundtvigs skoletan-

ker som grundlag for en moderne skolekultur og pædagogik, og med rod i en grundtvigsk for-

ståelse af kristendom, historie, kultur og fællesskab. Skolen vil oplyse, vække og engagere og 

dygtiggøre, så den enkelte gennem læring kan udvikle sin personlighed, med henblik på et 

positivt og aktivt engagement i livet. Gennem håndens arbejde vil vi lade eleven opleve nye 

sider af sig selv og fremme evnen til at udtrykke sig alsidigt – ikke blot i ord, men også igennem 

kloge hænder. 

 

Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi lægger vægt på et gensidigt forpligtende 

fællesskab, hvor respekt er nøgleordet, og hvor der er ”Ordentlighed” i kommunikation og prak-

sis. Et tæt og trygt fællesskab, hvor alle kender alle, og hvor der er blik og omsorg for den en-

kelte, samtidig med at man yder sit i forhold til fællesskabet. 

 

Skolen bæres af to skolekredse, hvor følgende kan være medlemmer: 

 

Kreds 1: Private myndige personer, som føler tilknytning til skolen og som kan tilslutte sig sko-

lens værdigrundlag. 

 

Kreds 2: Virksomheder og organisationer som kan tilslutte sig skolens værdigrundlag og vil 

bidrage til at opnå skolens formål gennem faglig sparring og tilbud om virksomhedspraktik. 

 

Skolen udbyder 10. klasse og tænkes etableret med følgende linjefag: 

 

· Bygningshåndværk og boligindretning 

· Håndværk, design og kreativitet 

· Mad, mennesker, oplevelser og sundhed 

· Teknologi og digitalisering. 
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Generelle oplysninger om skolen 

Skolen tænkes etableret i Haandværkerhøjskolens bygninger i Skolegade 21. 

 

Bygningskomplekset består af 9.500 m2 fordelt på 4.800 m2 undervisnings- og opholdsarealer 

i hovedhuset, 2.000 m2 værkstedslokaler, 1.900 m2 beboelse, fordelt på værelsesfløjen og ”ho-

tellet”, indeholdende i alt 103 sengepladser, samt ca. 800 m2 øvrige mindre bygninger, skure, 

pavilloner m.m. 

 

 
Hovedtal for prognose for 2020-2023 

Nærværende prognose er udarbejdet som led i bestræbelserne på at få skolen etableret.  

 

Prognosen har for det første til formål at få skabt sikkerhed for, at det vil være økonomisk ren-

tabelt at etablere skolen. Dernæst har prognosen til formål at afklare de finansielle krav til egen- 

og fremmedkapital i skolen, med henblik på at sikre den fornødne soliditet og likviditet i skolen.  

 

I nedenstående opstilling vises prognosen for 2020-2023, idet nærværende prognose skal ses i 

sammenhæng med, at der er tale om en opstartsfase, hvor skolen således først opnår break-

even efter 3 år, når der beregnes normal drift. 
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Generelt 

Prognosen omfatter regnskabsårene 01.01.20 – 31.12.23 og er udarbejdet i overensstemmelse 

med den regnskabspraksis, som forventes anvendt ved udarbejdelse af skolens årsrapport. 

 

Årsrapporten forventes at blive aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Under-

visningsministeriets bekendtgørelse nr. 1348 af 23.11.16 om regnskab for efterskoler, frie fag-

skoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forbere-

delseseksamen (hf-kurser) mv., kombinerede skoler og produktionsskoler samt regnskabspara-

digme og vejledning for 2018 (regnskabsbekendtgørelsen). 

 

 
Resultatprognose 

Indtægter 

Statstilskud og skolepenge er budgetteret udfra elevtal: 

 
2020 60 elever 
2021 120 elever 
2022 150 elever 
  

 

Skolepenge er budgetteret med DKK 2.100 pr. uge i 2020, stigende med DKK 50 pr. uge pr. 

skoleår.  
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Lønninger 

Der budgetteres med følgende ansættelse af personale: 

 
2020 1. halvår 2 årsværk  (forstander, sekretær/pedel) 
2020 2. halvår 6 årsværk  (opnormering sekretær, lærer, køk-

ken, rengøring) 
2021  2. halvår 9 årsværk  (yderligere lærer, administration, 

køkken, rengøring) 
2022 2. halvår 9 årsværk  (yderligere lærer, køkken, pedel, 

rengøring) 
2023 2. halvår 3 årsværk  (yderligere lærer, køkken) 
    
I alt herefter 29 årsværk    

 

 

Kapacitetsomkostninger 

Bygningsomkostninger er estimeret på baggrund af modtagne oplysninger fra ejer. 

Øvrige kapacitetsomkostninger er estimeret ud fra forventningerne til det fremtidige omkost-

ningsniveau og med baggrund i erfaringer fra lignende efterskole. 

 

 

Afskrivninger 

Ejendom afskrives over 50 år. 

Bygningsinstallationer afskrives over 15 år 

Ombygninger afskrives over 20 år 

Undervisningsmateriale afskrives over 5 – 10 år. 

 

 

Finansiering/renter 

Forrentning og afdrag af lån er beregnet i henhold til forventede. Renten er estimeret kvartals-

vis. De forventede rentesatser udgør 3,0% p.a. for anlægslånet.  
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Statusprognose 

Investeringer 

Der er planlagt nyinvesteringer i ejendom med t.DKK 25.000 og ombygninger, inventar og ud-

styr 10 mio., heraf de t.DKK 4.000 først i 2022. 

 

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser  

Prognosen indeholder ikke oplysninger herom. 

 

 
Likviditetsprognose 

Der budgetteres med træk på driftskredit. Det først år 2020 på t.DKK 2.735, faldende til t.DKK 

896 i 2023. 

 

Låneoptagelse 

Til brug for finansieringen af ejendom er der forudsat låneoptagelse på t.DKK 15.000 den reste-

rende forventes finansieret ved fondsmidler t.DKK 20.000. 

 

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 

Der er estimeret med kvartalsvis afvikling af anlægslånet på t.DKK 95 pr. kvartal. 
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 Budget Budget Budget Budget 
 2020 2021 2022 2023 

     
Efterskolelever – årselever –  
skoleår 

 
0 

 
63 

 
126 

 
158 

Efterskoleelever – årselever – 
kalenderår 

 
26 

 
89 

 
139 

 
158 

     
     
Statstilskud 0 3.630.000 6.888.000 8.559.000 
Skolepenge m.m. 2.142.000 7.536.000 12.060.000 13.988.000 
Andre indtægter 20.000.000 0 0 0 

Indtægter i alt 22.142.000 11.166.000 18.948.000 22.547.000 

Løn vedr. undervisning -1.273.000 -3.523.000 -6.645.000 -8.731.000 
Omkostninger vedr. undervis-
ning 

 
-834.000 

 
-1.995.000 

 
-3.092.000 

 
-3.119.000 

Undervisning i alt -2.107.000 -5.518.000 -9.737.000 -11.850.000 

Løn vedr. ejendomsdrift -483.000 -964.000 -1.529.000 -1.950.000 
Omkostninger vedr. ejendoms-
drift 

 
-833.000 

 
-2.168.000 

 
-3.163.000 

 
-3.387.000 

Bygninger i alt -1.316.000 -3.132.000 -4.692.000 -5.337.000 

Løn vedr. kostafdeling m.m. -185.000 -613.000 -1.039.000 -1.370.000 
Kostafdeling m.m. -400.000 -955.000 -1.593.000 -1.609.000 

Kantine/kostafdeling i alt  -585.000 -1.568.000 -2.632.000 -2.979.000 

Løn vedr. administration -339.000 -543.000 -661.000 -663.000 
Andre omkostninger vedr. ad-
ministration  

 
-302.000 

 
-716.000 

 
-1.189.000 

 
-1.201.000 

Administration i alt  -641.000 -1.259.000 -1.850.000 -1.864.000 

Udgifter i alt  -4.649.000 -11.477.000 -18.911.000 -22.030.000 

Årets resultat før finansielle 
poster 

 
17.493.000 

 
-311.000 

 
37.000 

 
517.000 

Renteindtægter  0 0 0 0 
Renteudgifter  -446.000 -435.000 -423.000 -412.000 

Finansielle poster i alt  -446.000 -435.000 -423.000 -412.000 

Årets resultat  17.047.000 -746.000 -386.000 105.000 
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 Budget Budget Budget Budget 
 2020 2021 2022 2023 

     
AKTIVER     
     
Grunde og bygninger  28.291.667 27.616.667 30.941.667 30.066.667 
Inventar og driftsmateriel 2.354.333 2.004.333 1.654.333 1.304.333 

Anlægsaktiver i alt  30.646.000 29.621.000 32.596.000 31.371.000 

Tilgodehavender  200.000 200.000 200.000 200.000 
Periodeafgrænsningsposter  240.000 240.000 240.000 240.000 

Tilgodehavender i alt  440.000 440.000 440.000 440.000 

Likvide beholdninger  4.000.000 4.000.000 0 0 

Aktiver i alt  35.086.000 34.061.000 33.036.000 31.811.000 

     
     
     
PASSIVER     
     
Egenkapital  17.047.000 16.301.000 15.915.000 16.020.000 

Anlægslån  14.631.000 14.262.200 13.878.306 13.486.676 

Langfristet gæld i alt  14.631.000 14.262.200 13.878.306 13.486.676 

Driftskredit  2.735.000 2.240.300 1.844.194 895.824 
Anden gæld  433.000 433.000 433.000 433.000 
Periodeafgrænsningsposter  240.000 824.500 965.500 975.500 

Kortfristet gæld i alt  3.408.000 3.497.800 3.242.694 2.304.324 

Passiver i alt  35.086.000 34.061.000 33.036.000 31.811.000 
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 Budget Budget Budget Budget 
 2020 2021 2022 2023 

     
Årets resultat  17.047.000 -746.000 -386.000 105.000 
Afskrivninger  354.000 1.026.000 1.026.000 1.225.000 
Regulering af FP og SFD 233.000 348.000 0 0 

Årets likviditetsmæssige  
resultat 

 
17.634.000 

 
628.000 

 
640.000 

 
1.330.000 

     
Afdrag lån -369.000 -368.800 -383.894 -391.630 
Forskydning statstilskud  0 235.500 140.000 10.000 

Likviditet fra drift  17.265.000 494.700 396.106 948.370 

     
     
Tilgang ejendom -28.500.000 0 -4.000.000 0 
Tilgang inventar  -2.500.000 0 0 0 
Bundne midler  -4.000.000 0 4.000.000 0 
Lån 15.000.000 0 0 0 

Likviditet fra anlæg  -20.000.000 0 0 0 

     
Årets likviditetsbevægelse  -2.366.000 628.000 640.000 1.330.000 
Likviditet primo 0 -2.735.000 -2.240.300 -1.844.194 
Likviditet ultimo -2.735.000 -2.240.300 -1.844.194 -895.824 

     
 


