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Stiftelsen Trondheim International School
Årsberetning 2021

Virksomhetens art og hvor den drives
Stiftelsen Trondheim International Schools virksomhet består i å tilrettelegge for å drive
internasjonal grunnskole (friskole) og dertil naturlig tilhørende aktiviteter. Stiftelsens virksomhet
drives i Trondheim.

Styrets kommentarer til virksomheten og fremtiden
Stiftelsen Trondheim International School er etablert i leide, tilpassede lokaler i
Festningsgata 2, sentralt i Trondheim. Det var 193 elever fordelt på barne- og ungdomstrinn ved
utgangen av 2021. Trondheim International School er godkjent for 230 elever, men bygningsmassen
vi har tilgang til tillater kun et elevtall på 200. Elevtallene er derfor oppunder øvre grense.

Trondheim International School er en "Authorized IB World School" fra den prestisjetunge
International Baccalaureate Organisation ( IBO, Genéve, Sveits). IB programmet er globalt
anerkjent og det finnes nå over 5300 IB skoler rundt om i verden. Vårt internasjonale skoletilbud
og vår profil dekker et klart behov i regionen.

Skolen tiltrekker seg familier med både internasjonal og norsk bakgrunn. Undervisningsspråket er
engelsk.

Skolestyret påser at skolen drives i samsvar med relevant lovverk.

SFO er en viktig del av det totale tilbudet ved skolen og gjør at skolen er attraktiv for foreldre og
elever, til priser som ikke er dyrere enn hos andre skoler. For 2021 viser avdelingsregnskapet for
SFO underskudd. Styret er bevisst på dette og på kravene om at tilleggsvirksomheter etter
økonomiforskriften til friskolelova samlet sett skal være selvfinansierende. Inntekter fra utleie av
gymsal benyttes til å dekke underskuddet på SFO, og bidrar til at SFO fortsatt kan ivareta god
kvalitet og trygg bemanning. Styret mener det er viktig at skolen har et SFO-tilbud. Årets netto 
underskudd fra SFO og utleie av gymsal dekkes av fond for tilleggsvirksomhet. Dette er godkjent 
av styret.

Foreldre, ansatte og skoleelever har mulighet til å påvirke skolens utvikling gjennom møte- og
uttalerett på styremøtene og gjennom øvrig rådsarbeid på skolen, i samsvar med friskoleloven og
opplæringslovens bestemmelser. Samarbeidet oppleves positivt.

Virksomheten drives "non-profit", og skolens midler kommer elevene til gode.

Resultatet for 2021 viser et overskudd på NOK 947 403. NOK 1 035 515 er overført til annen
egenkapital, hvorav NOK -88 112 fra fond for tilleggsvirksomhet.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat for 2021. Styret forventet at det økonomiske resultatet for 2021 skulle bli positivt ihht
vedtatt budsjett. Det har i de siste 5 årene (2017-2021) vært overskudd i selskapet. Dette har bidratt
til at stiftelsen har oppnådd en mer forsvarlig egenkapital.

Et samlet styre ser positivt på skolens utsikter fremover. Skolens strategi viser tydelig retning for
de fokusområder som vil være sentrale for virksomheten på kort og lengre sikt.



Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2021 for Stiftelsen Trondheim International School er satt opp under
forutsetningen av fortsatt drift.

Også i 2021 har organisasjonen vært påvirket av Covid-19. Skolen har fortsatt å operere med
tilpasset drift for å imøtekomme situasjonen, både når det angår smitteverntiltak, risikovurderinger
og bemanning. På den andre siden har situasjonen medført at personalet har utviklet nye ferdigheter
mht. digital undervisning.

Skolen har intensivert det strategiske arbeidet med opptak av elever til høsten 2022. Per mars 2022
ser vi en markant økning i antallet søknader sammenlignet med 2021 på samme tidspunkt. Dermed
har vi grunn til å tro at totalt elevtall fra høsten 2022 vil kunne være 200. Da vi også stiller oss i
beredskap for å kunne ta imot elever fra Ukraina vurderes risikoen som moderat, da skolen også har
jevn tilgang på lokale søkere.

Arbeidsmiljø
Skolen har 39 ansatte ved utgangen av 2021 inkludert daglig leder/rektor.
Til sammen utgjør disse 33.58 årsverk. Styret anser arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende.
Sykefraværsprosenten for perioden var på 5,6 %. Det er i hovedsak høy, sammenfallende andel
langtidssykefravær.

Likestilling
Skolen har 39 ansatte, 12 menn og 27 kvinner, hvorav tre i permisjon.
Styrets medlemmer med stemmerett består av 1 mann og 5 kvinner.

Forskning og utvikling
Skolen har inngått et forskningssamarbeid med NTNU og Erasmus+, som går over to år, dvs,
2021-2022. Skolens IB-program legger kontinuerlig utvikling til grunn for all virksomhet.
Våre elever har anledning til å fortsette sin IB-utdanning ved Diploma Program på Trondheim
Katedralskole.

Ytre miljø
Stiftelsen driver ingen virksomhet som påvirker det ytre miljø.

Trondheim, 06.04.2022
Styret i Stiftelsen Trondheim International School

Øyvind Fries Marte Løvik Linda Anita Haugen
styreleder nestleder styremedlem

Aase Müller Wenche Brenne Drøyvold Stine Solberg
styremedlem styremedlem styremedlem

Agneta Maria Elisabet 
Amundsson

Daglig leder/rektor



Resultatregnskap
Stiftelsen Trondheim International School

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 2020

Skolepenger 1 6 517 411 6 444 991
Matpenger 1 92 165 67 175
Offentlige tilskudd 2 26 368 161 25 508 780
Annen driftsinntekt 1 406 040 367 173
Sum driftsinntekter 33 383 777 32 388 118

Lønnskostnad 3 25 143 357 23 017 946
Ordinære avskrivninger 4 222 600 209 900
Annen driftskostnad 1, 3 7 079 785 6 112 702
Sum driftskostnader 32 445 743 29 340 548

Driftsresultat 938 034 3 047 570

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 105 3 450
Annen finansinntekt 16 178 19 222
Annen rentekostnad 4 251 4 541
Annen finanskostnad 2 664 872
Resultat av finansposter 9 369 17 261

Ordinært resultat før skattekostnad 947 403 3 064 831
Ordinært resultat 947 403 3 064 831

Årsresultat 947 403 3 064 831

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 6 1 035 515 3 061 074
Overført fond tilleggsvirksomhet 1, 6 -88 112 3 756
Sum overføringer 947 403 3 064 831
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Balanse
Stiftelsen Trondheim International School

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 1 621 160 1 769 870
Sum varige driftsmidler 4 1 621 160 1 769 870
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 1 621 160 1 769 870

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 43 954 16 132
Andre kortsiktige fordringer 1 432 223 1 080 139
Sum fordringer 1 476 177 1 096 271

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 931 094 9 154 432

Sum omløpsmidler 11 407 271 10 250 703

Sum eiendeler 13 028 431 12 020 573
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Balanse
Stiftelsen Trondheim International School

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020
Innskutt egenkapital
Grunnfond 6 10 000 10 000
Sum innskutt egenkapital 10 000 10 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 8 023 430 6 987 915
Sum opptjent egenkapital 8 023 430 6 987 915

Fond
Fond tilleggsvirksomhet 1, 6 284 632 372 744
Sum fond 284 632 372 744

Sum egenkapital 6 8 318 063 7 370 659

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 565 106 695 693
Skyldig offentlige avgifter 1 684 894 1 573 659
Annen kortsiktig gjeld 2 460 369 2 380 562
Sum kortsiktig gjeld 4 710 369 4 649 914

Sum gjeld 4 710 369 4 649 914

Sum egenkapital og gjeld 13 028 431 12 020 573

Trondheim, 06.04.2022
Styret i Stiftelsen Trondheim International School

Øyvind Fries
styreleder

Marte Løvik
nestleder

Linda Anita Haugen
styremedlem

Aase Müller
styremedlem

Wenche Brenne Drøyvold
styremedlem

Stine Solberg
styremedlem

Agneta Maria Elisabet Amundsson
Daglig leder/rektor
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Noter til årsregnskapet 2021

Note 0 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og utarbeidet etter god 
regnskapsskikk for små foretak og norske regnskapsstandarder. 

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer 
og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme 
periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Offentlige tilskudd er inntektsført i den perioden de 
tilhører.

Månedelig skolepengesats pr. elev har for 2021 vært som følger;

kr. 2.450,- for barneskoletrinnet
kr. 2.816,- for ungdomsskoletrinnet

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert 
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til 
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel 
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt
Virksomheten driver ikke skattepliktig virksomhet og skatt avsettes derfor ikke i regnskapet.

Nærmere om regnskapsprinsippene er omtalt i notene til den enkelte regnskapspost.

  Stiftelsen Trondheim International School   org.nr. 886 847 262



Noter til årsregnskapet 2021

Note 1  Opplysning og fordeling av felleskostnader mot SFO og gymutleie
   jf økonomiforskriftens § 8-2

Skolen fører egne avdelingsregnskap for SFO og utleie av gymsal. 
Relevante felleskostnader belastes SFO avdelingen etter anslått bruk i 2021.
Relevante felleskostnader belastes Gym avdelingen etter anslått bruk i 2021. 

Avdelingsregnskapet viste for 2021 følgende resultat

Gym    143 104
SFO        -231 216
Resultat fra Tilleggsvirksomhet   -88 112

Note 2 Statlige- og kommunale tilskudd

I 2021 mottok skolen kr. 24 281 803,- i totalt statstilskudd fra Utdanningsdirektoratet. 
Dette fordeler seg slik;

Elevtilskudd          kr.  22 229 328,-
Utdanningsstipend/
Vikarordningsmidler kr.       514 348,-
Veiledning nytudannede 
lærere kr.         27 077,-
Kapitaltilskudd kr.       551 587,-
Lærernormtilskudd kr.       596 440,-
Sårbare barn og unge kr.         82 061,-
Digitale læremidler kr.         26 130,-
Kompensasjon Covid-19 kr.       254 832,-

I 2021 mottok skolen kr. 2 086 358,- i totalt kommunalt spes.ped tilskudd. Dette fordeles slik;

Trondheim kommune kr.   1 742 886,-
Malvik kommune kr.      343 472,-
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Noter til årsregnskapet 2021

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2021 2020
Lønninger 20 281 742 18 923 519
Arbeidsgiveravgift 3 046 572 2 617 054
Pensjonskostnader 1 521 266 1 293 562
Andre ytelser 293 777 183 810
Sum 25 143 357 23 017 946

Gjennomsnittlig antall årsverk: 32,7 årsverk

Pensjonskostnader
Trondheim International School er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

                   

Note 4 Anleggsmidler
 
  Bygninger 

og tomter
Maskiner 
og anlegg

Driftsløsøre, 
inventar ol.

Sum
 

Anskaffelseskost pr. 01.01.21 276 548 1 222 466 3 923 588 5 422 603
+ Tilgang kjøpte driftsmidler 73 890 73 890
= Anskaffelseskost 31.12.21 276 548 1 222 466 3 997 478 5 496 493

Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 67 300 197 800 3 610 232 3 875 332
= Bokført verdi 31.12.21 209 248 1 024 666 387 246 1 621 160

Årets ordinære avskrivninger 19 700 97 700 105 200 222 600

Økonomisk levetid 13-14 år 12 år 0-5 år
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Noter til årsregnskapet 2021
Note 5  Handel med nærstående

Det har i 2021 ikke vært noen handel med eiere eller deres nærstående.

Note 6 Egenkapital

Grunn-
fond

Annen 
egenkapital

Investerings
fond

Fond 
tilleggs-
virksomhet

Sum 
egenkapital

Pr. 01.01.2021 10 000  6 987 915 0 372 744  7 370 659
Årets resultat 0  1 035 515 0 -88 112 947 403
Pr 31.12.2021 10 000 8 023 430 0 284 632 8 318 063

Stiftelsens totale inntekter i 2021 er kr. 33 383 777,- og avsetningen til egenkapital er dermed 2,8% 
av totale inntekter.
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