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Institutionsoplysninger  

Institution 
Driftsfonden Marjatta 

Strandvejen 15 

Bredeshave 

4733 Tappernøje 

CVR-nr.: 67 27 87 12 

Hjemstedskommune: Næstved Kommune

 

Telefon: 55 96 51 19 

Internet: www.marjatta.dk 

 

Redegørelser på virksomhedens hjemmeside 
Redegørelse for virksomhedsledelse:  

https://marjatta.dk/wp-content/uploads/2022/04/Redeg%C3%B8relse-for-god-fondsledelse.pdf 

 

Redegørelse for fondsledelse:  

https://marjatta.dk/om-marjatta/organisationen-og-kontakter/bestyrelsen/ 

 

Bestyrelse 
Formand, Finn Skoubo Pedersen 

Næstformand, Henrik Studsgaard   
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Simon Skaaning  

Lisbet Stokkebye Kolmos  

Karen Albertsen 

Kirsten-Marie Devantier 
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Direktion 
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Administrationschef, Thomas Meyhoff Crone 

 

Revisor 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 

2300 København S 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for regnskabsåret 2021 for perioden 1. 

januar - 31. december 2021 for Driftsfonden Marjatta. 

 

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Region Sjællands Kasse- og regnskabsregulativ.  

 

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et rigtigt billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 2021.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 

Regnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

 

Tappernøje, den 30. april 2022  

 

Ledelse 
 

 

Bernhard Franz Schmitz  Thomas Meyhoff Crone 
daglig leder  administrationschef  

 

Bestyrelse 
 

 
Finn Skoubo Pedersen  Henrik Studsgaard 
formand næstformand 

 
 
Marko Fribert  Claus Petersen 
 
 
Simon Skaaning Lisbet Stokkebye Kolmos 
 
 
Karen Albertsen Kirsten-Marie Devantier 
 
 

Brian Hornbek 
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Den uafhængig revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta 
 

Erklæring på regnskabet  
Konklusion 

Vi har revideret regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2021, omfattende resultatopgørelse samt ba-

lance og noter, der udviser afholdte nettoudgifter på 157.767 t.kr. og en balancesum på 85.579 t.kr. samt an-

vendt regnskabspraksis. 

 

Det er vores opfattelse, at regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2021 i alle væsentlige henseender 

er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i driftsoverenskomsten og de af 

Region Sjælland givne retningslinjer i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssy-

stem for regioner.  

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag 

af bestemmelserne i Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud 

omfattet af lov om socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisorer-

klæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overens-

stemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for reviso-

rers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har op-

fyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne 

i driftsoverenskomsten og de af Region Sjælland givne retningslinjer i henhold til Økonomi- og Indenrigsmini-

steriets Budget- og regnskabssystem for regioner. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.  

 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Driftsfonden Marjatta og Region Sjælland og bør ikke udleve-

res til eller anvendes af andre parter end Driftsfonden Marjatta og Region Sjælland.  

 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
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Den uafhængig revisors revisionspåtegning  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Driftsfonden Marjatta har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i driftsoverenskomsten og de af 

Region Sjælland givne retningslinjer i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssy-

stem for regioner medtaget de af Region Sjælland godkendte budgettal. Budgettallene har ikke været underlagt 

revision. 

 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. i over-

ensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i driftsoverenskomsten og de af Region Sjælland givne retnings-

linjer i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for regioner. Ledelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskabet uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde regnskabet på grundlag 

af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Driftsfonden Mar-

jatta, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 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 overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, samt standarderne for offentlig revisi-

on, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse om 

revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-

mation, 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 økonomi-

ske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskab og status. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt standar-

derne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Socialministe-

riets bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn., foretager vi 

faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 ik-

ke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig  
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Den uafhængig revisors revisionspåtegning  

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af institutionens interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

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

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fort-

sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 

gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkeli-

ge, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem 

til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at insti-

tutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, 

at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt 

betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 

identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 

med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindel-

se overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved re-

visionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regn-

skabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Den uafhængig revisors revisionspåtegning  

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 

er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 

de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 

og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og for-

valtningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juri-

disk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-

sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i be-

villinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af institutionen, der er omfattet af regn-

skabet.  

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
København, den 30. april 2022 
 
 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR 33 96 35 56  
 
 
Christian Dahlstrøm   
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne35660 
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Ledelsesberetning  

Fondens væsentligste aktiviteter 
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år primært været at drive et omfattende livslangt tilbud for personer 

med udviklingsforstyrrelser baseret på Rudolf Steiners anvisninger. 

 

Tilbuddet, der ofte er livslangt, omfatter et behandlings- og skolehjem med tilhørende faciliteter for børn og 

unge med udviklingsforstyrrelser, hvor der ydes undervisning og bo- og udviklingsstøtte, således at hver enkelt 

elevs muligheder for tilpasning i samfundet realiseres i videst mulige omfang. 

 

Desuden drives 4 bofællesskaber for voksne, hvor der ydes de voksne udviklingshæmmede bo- og udviklings-

støtte. 

 

Videre drives flere værksteder og aktivitets- og samværstilbud for beboerne, hvor der tilbydes meningsfuld be-

skæftigelse. 

 

Endelig driver Driftsfonden et udviklingscenter mhp. at udvikle og evt. sælge eksisterende og nye ydelser. 

 

Hovedaktiviteten har gennem mange år været jævnt stigende, idet de fleste skoleelever vælger at blive boende 

på Marjatta resten af livet. Det giver fortsat behov for yderligere boliger – et behov, der forventes at finde en 

balance i de kommende år, men endnu ikke er nået. 

 

Driftsfonden har driftsoverenskomst med Region Sjælland, der i forhandling med kommunerne fastsætter tak-

sterne, og som fastlægger antallet af pladser. 

 

Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og  økonomiske forhold 
Marjatta er i fortsat vækst med på 5% ift. 2021 og prognosen for tilgang, samt de livslange tilbud for eksiste-

rende borgere, tegner et fortsat behov for udvidelse af kapacitet for boliger og tilbud. Til supplering af igang-

værende udvidelser på Skolehjemmet og et voksencenter, som forventes færdige hhv. primo 2023 og ultimo 

2022, søges der løbende om finansiering af botilbud og fællesbygninger. 

 

I 2021 har Driftsfonden, som mange andre været udfordret af Corona, men med en stor indsats fra personale, 

sundhedsfaglig sparring og klyngedannelse i voksencentrene har vi kunnet fastholde hverdagen for borgerne 

og kommet igennem året med håndterbar smitte. Samtidig er der igangsat opkvalificering af personale i pæda-

gogiske principper, som del af strategien om kompetenceløft for personalet.  

 

Årets resultat udviser et mindre forbrug på 2,5 mio.kr. Dette er inklusiv det overførte mindreforbrug fra sidste 

år, hvoraf der er truffet mådeholdne dispositioner. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. 
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Ledelsesberetning  

Forventet udvikling 
I 2022 fortsætter Driftsfonden sit arbejde med at tilpasse sine tilbud til behovet hos nuværende og kommende 

borgere. Som del heraf bygges videre på projekter fra 2021 for styrkelse af de faglige kompetencer, implemen-

teringen af pædagogiske principper som Low Arousal 2 (roskabende pædagogik) og tværorganisatoriske pro-

jekter for styrket erfaringsdeling og forankring af fælles værdier.  

 

Bestyrelsen for Driftsfonden Marjatta overbringer sin bedste tak til Region Sjælland og kommunerne for et 

godt og udviklende samarbejde i 2021. 

 
Redegørelse for fondsledelse 
https://marjatta.dk/wp-content/uploads/2020/02/Redeg%C3%B8relse-for-god-fondsledelse-2019.pdf 

 

Redegørelse for virksomhedsledelse 
https://marjatta.dk/om-marjatta/organisationen-og-kontakter/bestyrelsen/ 

 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Resultatopgørelse for 2021 – fordelt på tilbud og Andre aktiviteter (1 af 2) 

  Skolehjem    Voksencentre   
 Værksteder og A-

huse    Andre aktiviteter  

  kr.    kr.    kr.    kr.  

        
Betalinger fra kommuner (ind-
tægtsdækket virksomhed)            (9.434.401)               (40.401.596)                  (2.700.561)            (1.712.745)  
Egne huslejeindtægter (salleje 
Sampovig)                   -                                (81.774)                   -                                     -     

Salg af produkter               (479.968)                             240                   (7.476.586)                           -     
Øvrige indtægter (betaling af 
valgfrie ydelser)               (622.697)                 (2.794.460)                     (239.856)                           -     

Indtægter          (10.537.066)               (43.277.590)                (10.417.003)            (1.712.745)  

        

Lønninger            42.176.186                  85.315.138                   21.921.512             21.876.540   

Feriepenge               (367.924)                    (379.147)                       (81.172)                 (66.552)  

Lønrefusioner             (1.147.071)                 (1.474.099)                     (518.427)            (1.383.559)  

Medarbejderforsikringer                 850.406                   -                                        -                    673.691   

Sociale omkostninger                  873.648                    1.754.196                        496.750                (119.397)  

Tjenesterejser og kørsel               (131.199)                      518.666                          28.275                      3.182   

Honorar eksternt personale        

Øvrige personale omkostninger                   (1.799)                         22.514                           25.142              (1.452.872)  

Personaleomkostninger i alt            42.252.247                 85.757.268                  21.872.080            19.531.033   

Kurser (kurser, transport mv.)                 175.872                       578.688                        139.167                  167.202   

Materiale- og aktivitetsudgifter               4.448.529                    5.528.019                     9.192.667                  630.581   
Anskaffelser, inventar (inkl. af-
skrivninger)                 643.167                    1.685.395                        559.399                  174.996   
Drift og vedligeholdelse (inkl. 
afskrivninger)                 272.937                       670.175                        374.220                    56.327   
Ejendomsudgifter (inkl. afskriv-
ninger)              2.205.763                    7.591.292                     3.126.877               1.557.576   

Forsyning                 312.364                       970.610                        836.715                  220.662   

Andet                     3.327                         16.513                            7.910                      2.511   

Øvrige omkostninger i alt              8.061.960                  17.040.692          14.236.956        2.809.855   

        

Samlede omkostninger i alt            50.314.207                102.797.960                   36.109.036             22.340.888   

        

Nettoforbrug - Område            39.777.141                  59.520.370                   25.692.033             20.628.143   

Andel af fælles administration              3.166.764                    4.650.824                     1.941.491               1.244.939   
Andel af fælles kompetence  
aktiviteter              468.159                    315.163                     202.082               159.956   

Korrigeret budget 2021 fra Region 
Sjælland – ikke revideret          (47.034.928)               (56.245.682)                (22.199.676)          (23.676.343)  

Resultat før regulering            (3.622.865)                   8.240.676                     5.635.930             (1.643.306)  
Regulering udmeldt af Region 
Sjælland**            (1.555.013)                 (5.894.568)                  (4.210.428)                 529.402   

Samlet mer-/(mindre) forbrug            (5.177.878)                   2.346.108                     1.425.502             (1.113.904)  
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Resultatopgørelse for 2021 – fordelt på tilbud og Andre aktiviteter (2 af 2) 

 
 Fælles  

administration   Total  2020 

  kr.  kr.  kr. 

      
Betalinger fra kommuner (indtægtsdæk-
ket virksomhed)                 (3.275.357)             (57.524.660)             (59.602.273)  

Egne huslejeindtægter (salleje Sampovig)                               -                    (81.774)                  (151.704)  

Salg af produkter                          2.040               (7.954.274)               (4.218.136)  
Øvrige indtægter (betaling af valgfrie 
ydelser)                      (15.860)               (3.672.873)   (3.444.532) 

Indtægter                 (3.289.177)             (69.233.581)   (67.416.645) 

      

      

Lønninger                 13.753.426             185.042.803             177.416.351  

Feriepenge                      189.212                  (705.583)                 4.155.724  

Lønrefusioner                     (107.647)               (4.630.803)               (6.365.113)  

Medarbejderforsikringer                   1.079.196                 2.603.293                 2.294.666  

Sociale omkostninger                     (619.808)                 2.385.389                 1.720.403  

Tjenesterejser og kørsel                    (113.441)                    305.482                  (122.021)  

Honorar eksternt personale                             -   - 

Øvrige personale omkostninger                          7.927              (1.399.088)                   143.688  

Personaleomkostninger i alt                 14.188.866             183.601.493             179.243.698  

      

Kurser (kurser, transport mv.)                   1.145.358                 2.206.287                 1.958.994  

Materiale- og aktivitetsudgifter                       914.234               20.714.029   15.119.105 
Anskaffelser, inventar (inkl. afskrivnin-
ger)                      247.499                 3.310.456                 3.059.059  
Drift og vedligeholdelse (inkl. afskriv-
ninger)                      230.533                 1.604.192                 1.605.317  

Ejendomsudgifter (inkl. afskrivninger)                      187.025               14.668.534               12.880.194  

Forsyning                 (1.923.182)                    417.170                    599.673  

Andet                      448.221                    478.482                    444.701  

Øvrige omkostninger i alt                   1.249.688               43.399.151   35.667.042 

      

Samlede omkostninger i alt                 15.438.554             227.000.644   214.910.740 

      

Nettoforbrug - Område            12.149.377             157.767.062   147.494.095 

Andel af fælles administration          (11.004.018)                             -                             -  
Andel af fælles kompetence  
aktiviteter   (1.145.358)                             -                             -  
Korrigeret budget 2021 fra Region Sjæl-
land – ikke revideret 0   (149.156.629)   (147.592.141) 

Resultat før regulering  -                 8.610.435   (98.046) 
Regulering udmeldt af Region Sjæl-
land**             (11.130.605)               (5.119.630)  

Samlet mer-/(mindre) forbrug  -               (2.520.172)   (5.217.676) 
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Resultatopgørelse for 2021 

 
2021 

 
2020 

 kr.  kr. 

 
 

 
 

Betalinger fra kommuner (indtægtsdækket virksomhed)     (57.524.660)       (59.602.273)  
Egne huslejeindtægter (salleje Sampovig)            (81.774)            (151.704)  
Salg af produkter       (7.954.274)         (4.218.136)  
Øvrige indtægter (betaling af valgfrie ydelser)       (3.672.873)   (3.444.532) 
Indtægter   (69.233.581)   (67.416.645) 

    
 

       
Lønninger     185.042.803       177.416.351  
Feriepenge          (705.583)          4.155.724  
Lønrefusioner        (4.630.803)         (6.365.113)  
Medarbejderforsikringer        2.603.293          2.294.666  
Sociale omkostninger         2.385.389          1.720.403  
Tjenesterejser og kørsel           305.482            (122.021)  
Honorar eksternt personale                  -            -  
Øvrige personale omkostninger       (1.399.088)             143.688  

Personaleomkostninger i alt   183.601.493     179.243.698  
       

Kurser (kurser, transport mv.)        2.206.287          1.958.994  
Materiale- og aktivitetsudgifter        20.714.029   15.119.105 
Anskaffelser, inventar (inkl. afskrivninger)        3.310.456          3.059.059  
Drift og vedligeholdelse (inkl. afskrivninger)        1.604.192          1.605.317  
Ejendomsudgifter (inkl. afskrivninger)       14.668.534         12.880.194  
Forsyning           417.170             599.673  
Andet           478.482             444.700  

Øvrige omkostninger i alt     43.399.150   35.667.042 

 
 

 
 

Samlede omkostninger i alt   227.000.644   214.910.740 

    
 

Nettoforbrug   157.767.062   147.494.095 
    

 

Korrigeret budget 2021 fra Region Sjælland – ikke revideret   (149.156.629)     (147.592.141)  

Resultat før regulering       8.610.433   (98.046) 
Regulering udmeldt af Region Sjælland**     (11.130.605)         (5.119.630)  

Samlet mer-/(mindre) forbrug     (2.520.172)  
 

(5.217.676) 

** Reguleringerne vedrører over/underbelægninger mm. 
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Balance pr. 31.12.2021 

  2021 2020 
 Note kr. kr.  _____ ___________ ___________ 

Grunde og bygninger  73.125.505 53.873.293 

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transport  1.316.730 1.208.857 

Inventar, herunder computere og andet it-udstyr  566.326 126.529 

Materielle anlæg under udførelse  3.776.449 4.378.380  ___________ ___________ 

Materielle anlægsaktiver 1 78.785.010 59.587.059  ___________ ___________ 
    

Anlægsaktiver  78.785.010 59.587.059  ___________ ___________ 
 

Region Sjælland, løbende mellemregning  0 2.025.146  ___________ ___________ 

Mellemregning med Region Sjælland 2 0 2.025.146  ___________ __________ 

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 27.879 253.275 

Andre tilgodehavender 2.708.776 2.248.543 

Mellemregning beboere 74.231 18.362 

Tilgodehavende moms  1.341.762 1.629.860  ___________ ___________ 

Tilgodehavender  4.152.648 4.150.040  ___________ ___________ 

 

Likvide beholdninger 3  2.641.209 2.418.494  ___________ ___________ 

 

Omsætningsaktiver  6.793.857 6.568.534  ___________ ___________ 

 

Aktiver   85.578.867 68.180.739  ___________ ___________  ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2021 

  2021 2020 
 Note kr. kr.  _____ ___________ ___________ 

Grundfond  30.000 30.000  ___________ ___________ 

Grundfond  30.000 30.000  ___________ ___________ 

 

Prioritetsgæld Kommunekredit  64.233.013 66.859.658 

Mellemregning beboere 1.108.880 1.291.081 

Region Sjælland, løbende mellemregning 20.206.974 0  ___________ ___________ 

Gældsforpligtelser 85.548.867 68.150.739  ___________ ___________ 

 

Gældsforpligtelser 85.548.867 68.150.739  ___________ ___________ 

 

Passiver 85.578.867 68.180.739  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

Pantsætninger og eventualforpligtelser 4 
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Noter 

           Tekniske  
 

           anlæg,  Inventar, 

   Materielle  
    maskiner,  herunder 

   anlægsaktiver  
    større spe-  computere 

   under  Grunde og  cialudstyr  og andet 

   udførsel  bygninger  og transport  it-udstyr 

   kr.  kr.  kr.  kr. 

1. Materielle anlægsaktiver                   

Kostpris 01.01.2021 4.378.380  63.914.305  4.454.050  805.610 
Kostpris overførsel (4.378.380)  4.378.753  0  0 
Tilgang 3.776.449  16.897.449  358.965  528.519 
Afgang 0  0  0  0 

Kostpris 31.12.2021        3.776.449       85.189.761       4.813.015      1.334.129  

                    

Af- og nedskrivninger 01.01.2021                     0      (10.041.012)   (3.245.193)    (679.082)  
Årets afskrivninger              0   (2.023.244)    (251.092)   (88.721)  

Af- og nedskrivninger 31.12.2021                     0     (12.064.256)     (3.496.285)     (767.803)  

                   
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021        3.776.449       73.125.505       1.316.730    566.326  

 

Grunde og bygninger omfatter på balancetidspunktet 31.12.2021 følgende ejendomme: 

Mariahaven, pladsudvidelse Sofiegården, Sagahus og Svanen. 

 

I forbindelse med byggeri af ejendom med 12 boliger samt erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværs-

tilbud og Region Sjællands garantistillelse for byggeri og ejendomserhvervelse forpligter Driftsfonden Marjat-

ta sig til – såfremt nærværende driftsoverenskomst ophæves – umiddelbart efter ophør, at indfri de lån, der er 

ydet med garanti fra Region Sjælland, ligesom Driftsfonden forpligter sig til og accepterer, at ejendommene i 

nærværende sag ikke må pantsættes eller sælges/overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse. 
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Noter 

  
  kr.   ___________ 

2. Mellemregning med Region Sjælland 
Saldo 01.01.2020  2.025.146  

Ændringer i: 

Årets resultat  (2.520.172) 

Afskrivninger  2.363.056 

Anlægsaktiver  (21.561.008) 

Tilgodehavender   475.920 

Likvide beholdninger  (222.715) 

Overført resultat  2.126.926 

Gældforpligtelser   (2.894.127)  ___________ 

Saldo pr. 31.12.2020  (20.206.974)  ___________ 
 
 
  2021 2020 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

3. Likvide beholdninger 
Kasse 189.644 212.230 

Bankindestående 2.451.565 2.206.264  ___________ ___________ 

 2.641.209 2.418.494  ___________ ___________ 

 

Likvide midler tilhører Region Sjælland. 

 

4. Pantsætninger og eventualforpligtelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. 

 

Driftsfonden Marjatta har huslejeforpligtelser over for Marjattahjemmenes Støttefond. Årlig leje udgør ca. 11 

mio.kr.  

 

Driftsfonden har en driftsoverenskomst med Region Sjælland, der styrer, hvornår prioritetsgælden forfalder, 

hvilket er den dag, overenskomsten ophører. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Regions Sjællands Kasse- og regnskabsregulativ.  

 

Registreringerne vedrørende Driftsfonden Marjattas regnskab foretages i Region Sjællands regnskabssystem.  

Regnskabet er dermed en del af det samlede regnskab for Region Sjælland, og regnskabsposteringerne er såle-

des en integreret del af Region Sjællands bogføring. 

 

Regnskabet 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 øko-

nomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

 

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

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden regnskabet af-

lægges, 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 be-

løb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 
Indregning af indtægter og udgifter 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 

 

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forud-

sat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden. 

 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatop-

gørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag for akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ik-

ke på grunde. 

 

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag for akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

Bygninger 30 år 

Transportmidler 5-8 år 

Tekniske anlæg og driftsmidler 10-15 år 

 

Der foretages ikke opskrivning af materielle anlægsaktiver. 

 

Aktiver med en kostpris under 100.000 kr. pr. enhed eller en forventet brugstid på mindre end et år indregnes 

som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.  

 

Hvis aktivet som følge af en faktisk hændelse eller ændret lovgivning forringes betydeligt, og det skønnes, at 

denne ændring i aktivets værdi vil være permanent, foretages nedskrivning til den værdi, som aktivet forventes 

at have i den fremtidige serviceproduktion. 

 

Mellemregning med Region Sjælland 

Driftsfonden Marjatta indgår som en integreret del af Region Sjællands regnskab, og fonden anvender således 

regionens finansregistreringssystemer. I sammenhæng hermed går fondens likvide transaktioner således over 

regionens kasse, og dette registreres i fondens regnskab som mellemregning med regionen. Dette betyder tilli-

ge, at fondens egenkapital svarer til fondens grundkapital, idet resultatet af årets aktiviteter føres over mellem-

regningen med Region Sjælland. 

 

Tilgodehavender 

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

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle forpligtelser 

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

 

Feriepenge omkostningsregistreres i årsregnskabet, og forpligtelsen indgår som en del af mellemregningen 

med Region Sjælland. Tilsvarende forhold gør sig gældende for kreditorer.  


