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Årsrapport 2015
(151. regnskabsår)

Sammendrag

RSM plus P/S statsautoriserede revisorer er medlem af RSM-netværket og driver virksomhed under
navnet RSM. RSM er det virksomhedsnavn, som anvendes af medlemmer af RSM-netværket. Ethvert
medlem af RSM-netværket er et uafhængigt revisions- og rådgivningsfirma, som udøver virksomhed i
eget navn. RSM-netværket er ikke en selvstændig juridisk enhed i noget retsområde.
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RSM
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2015

2014

kr.

kr.

Statstilskud

9.847.195

9.523.888

Skolepenge mv.

3.534.262

3.267.945

Andre indtægter

136.150

212.066

13.517.607

13.003.899

Lønomkostninger vedr. undervisning

-9.084.075

-8.896.872

Andre omkostninger vedr. undervisning

-1.141.532

-972.285

-63.394

-56.141

-10.289.001

-9.925.298

Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift

-894.086

-959.564

Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift

-866.159

-903.321

-1.760.245

-1.862.885

Lønomkostninger vedr. administration

-357.299

-368.114

Andre omkostninger vedr. administration

-516.047

-622.071

Administration i alt

-873.346

-990.185

-12.922.592

-12.778.368

595.015

225.531

20.570

32.372

-111.444

-124.231

Finansielle poster i alt

-90.874

-91.859

Årets resultat

504.141

133.672

Indtægter

Indtægter i alt
Omkostninger vedr. drift

Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning
Undervisning i alt
Ejendomsdrift

Ejendomsdrift i alt
Administration

Omkostninger vedr. drift i alt
Driftsresultat før finansielle poster
Renteindtægter
Renteomkostninger

RSM
Balance pr. 31. december

2015

2014

kr.

kr.

11.336.613

11.304.211

241.353

333.171

11.577.966

11.637.382

53.921

121.581

Periodeafgrænsningsposter

200.035

113.858

Værdipapirer

261.016

418.895

Likvide beholdninger

2.999.417

2.338.402

Omsætningsaktiver i alt

3.514.389

2.992.736

15.092.355

14.630.118

Egenkapital i øvrigt

9.360.360

8.856.219

Egenkapital i alt

9.360.360

8.856.219

2.577.620

2.779.201

2.577.620

2.779.201

201.581

197.599

1.991.500

1.914.209

961.294

882.890

3.154.375

2.994.698

5.731.995

5.773.899

15.092.355

14.630.118

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Inventar og udstyr, undervisning
Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender

AKTIVER I ALT

PASSIVER
EGENKAPITAL

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Anden kortfristet gæld
Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

RSM

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Forlev
Friskole.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler,
efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for
gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved
skolens forvaltning.
Skolens bestyrelse erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5 i friskoleloven og § 4
i lov om private gymnasieskoler og kurser til højere forberedelseseksamen (hf kurser).
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