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Oplysninger om Stiftelsen  

Stiftelsen 

Stiftelsen ”Georg Stages Minde” 

A.H. Vedels Plads 

Nyholm 

1439 København K 

CVR-nr.: 30 87 61 64 

Hjemstedskommune: København 

 

Telefon: 32 95 80 19 

Internet: www.georgstage.dk 

E-mail: stiftelsen@georgstage.dk 

 

Stiftelsens vision/formål 

Det er Stiftelsens formål at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første undervisning i praktisk 

sømandsgerning ombord i et dertil bestemt skoleskib. 

 

Bestyrelse 

Lars Rosenberg Overby (formand) 

Advokat og Partner i advokatfirmaet Hafnia Law. Fagligt speciale er shipping og søret. Medlem af bestyrelsen 

siden 2009 og formand siden 2014. 

 

Mette Christensen (næstformand) 

Fhv. vicepræsident i Sø- og Handelsretten, forligsmand. Mette Christensen er uddannet cand.jur. Ud over sine 

arbejdsmæssige kvaliteter har hun varetaget en lang række tillidshverv i fonde og i maritime sammenhænge. 

Medlem af bestyrelsen siden 2013 og næstformand siden 2016. 

 

Niels Lehmann Christensen 

Dispachør med egen virksomhed. Uddannet skibsfører og cand.jur. Har igennem en længere årrække fungeret 

som kasserer i stiftelsen og har et indgående kendskab til stiftelsens økonomi og formueforhold. Medlem af 

bestyrelsen siden 2002. 

 

Ole Ingrisch  

Havnedirektør i Esbjerg. Uddannet skibsfører, tidligere officer på Georg Stage og forstander for Martec. Har et 

stort netværk i Det Blå Danmark og bygger især bro til de mange maritime aktiviteter omkring Esbjerg. Med-

lem af bestyrelsen siden 2012 og næstformand 2014-2016. 

 

 



Stiftelsen "Georg Stages Minde" 2 

Oplysninger om Stiftelsen 

Pernille Stage 

Læge. Efterkommer af stiftelsens grundlægger og udpeget som bestyrelsesmedlem af familien Stage. Medlem 

af bestyrelsen siden 1998. 

 

Mogens Rasmussen 

Uddannet skibsfører og tidligere officer på Georg Stage. Medlem af bestyrelsen siden 1999 og igennem mange 

år skibsinspektør. 

 

Torben Frerks 

Direktør for Iver C. Weilbach & Co. A/S. Uddannet skibsfører og jurist. Tidligere ansættelser i Mærsk og i 

flåden. Erfaring som leder af lodsvæsenet og som forstander for Maritimt Uddannelsescenter Vest. Medlem af 

bestyrelsen siden 2014. 

 

Helle Barner Jespersen 

Overstyrmand. Medarbejderrepræsentant. 

 

Redegørelse for sammensætning af bestyrelsen 

Bestyrelsen repræsenterer på udmærket vis Det Blå Danmark i alle sine afskygninger.  

 

Antal afholdte bestyrelsesmøder: 4 

 

Skoleskibets fører 

Kaptajn Bjarke Emil Wahlqvist 

 

Direktør  

Asser Amdisen 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6, 0900 København C 
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Stiftelsen ”Georg Sta-

ges Minde”. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om maritime uddannelser og bekendtgørelse om tilskud til 

maritime uddannelsesinstitutioner. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne 

i statens regnskabsregler med de fravigelser, der følger af uddannelsesinstitutionernes særlige forhold. Vi anser 

den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Stiftel-

sens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. 

 

Stiftelsen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrappor-

ten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige 

økonomiske hensyn ved Stiftelsens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumente-

rede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget 

skyldige økonomiske hensyn ved Stiftelsens forvaltning. 

 

København, den 20. marts 2019 

 

Daglig ledelse 

 

 

Asser Amdisen 

direktør 

 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. marts 2019 

 

Bestyrelse 
 

 

Lars Rosenberg Overby Mette Christensen Niels Lehmann Christensen 

formand næstformand 

 

 

Ole Ingrisch  Pernille Stage Mogens Rasmussen 

 

 

Torben Frerks Helle Barner Jespersen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til ledelsen for Stiftelsen ”Georg Stages Minde” 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Stiftelsen ”Georg Stages Minde”  for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapital, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt 

regnskabspraksis, som anført på side 13-18. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen 

m.v., bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v., Finansministeriets Økono-

misk Administrative Vejledning, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 om tilskud til maritime uddan-

nelsesinstitutioner og optag på visse uddannelsesinstitutioner, samt de retningslinjer og instrukser om årsregn-

skab, der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og herunder Styrelsen for Institutioner og Uddan-

nelsesstøtte, herefter samlet benævnt statens regnskabsregler. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstem-

melse med statens regnskabsregler. 

 

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 bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 om tilskud til maritime uddannelsesinstitu-

tioner og optag på visse uddannelsesinstitutioner og aftale om interne revisioner indgået mellem Uddannelses-

ministeren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-

hængige af Stiftelsen ”Georg Stages Minde” i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 

(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Vi skal fremhæve, at de af resultatopgørelsen anførte budgettal ikke er omfattet af revisionen. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

arbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Stiftelsen ”Georg Stages Minde”s evne 

til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 

likvidere Stiftelsen ”Georg Stages Minde”, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 

dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-

on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

samt standarderne for offentlig revision, jf. aftale om interne revisioner indgået mellem Uddannelsesministeren 

og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 om til-

skud til maritime uddannelsesinstitutioner og optag på visse uddannelsesinstitutioner, altid vil afdække væsent-

lig fejlinformation, 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 økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. aftale om interne revisioner 

indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt bekendtgørelse 

nr. 1597 af 15. december 2016 om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner og optag på visse uddannelses-

institutioner, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

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 Stiftelsen ”Georg Stages Minde”s 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

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

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Stiftelsen ”Georg Stages 

Minde”s evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vo-

res revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi-

sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 

forhold kan dog medføre, at Stiftelsen ”Georg Stages Minde” ikke længere kan fortsætte driften. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen samt hoved- og nøgletal, herefter benævnt ledelses-

beretningen. 

 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

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

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet, eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

statens regnskabsregler. 

 

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

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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Den uafhængige 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 ansvarligt 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 årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 

juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, 

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, 

love og andre forskrifter samt med 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 de virksomheder, der er omfattet af årsregn-

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 20. marts 2019 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Lars Hillebrand  

statsautoriseret revisor  

MNE-nr. mne26712 
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Ledelsesberetning 

Hoved- og nøgletal 
 2018 2017 2016 2015 2014  

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

5 års hovedtal 

Tilskud 9.300 9.300 9.300 9.445 9.300 

Andre indtægter 3.205 2.465 4.209 6.920 3.789 

Omsætning (indtægter i alt) 12.505 11.765 13.509 16.365 13.090 

Driftsresultat (1.054) 365 1.928 5.296 1.147 

Årets resultat (1.128) 395 1.958 5.361 1.218 

 

Balance 

Balancesum 66.913 52.947 28.279 20.243 10.417 

Egenkapital ultimo 15.141 16.270 15.874 13.916 8.555 

 

Pengestrømme 

Driftsaktivitet (801) 133 3.180 5.400 1.124 

Investeringsaktivitet 26.661 17.117 9.384 7.279 0 

Heraf investering i materielle anlægsaktiver (26.661) (17.117) (9.384) (7.279) 0 

Finansieringsaktivitet 16.389 24.500 5.030 4.500 0 

= Nettopengestrømme (11.073) 7.516 (1.175) 2.621 1.124

  

 

Regnskabsmæssige nøgletal 

Overskudsgrad (%) (9) 3 14 32 9 

Likviditetsgrad (%) 161 411 523 999 731 

Soliditetsgrad (%) 23 30 56 69 82 

Finansieringsgrad (%) 79 101 58 25 56
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Ledelsesberetning 

 2018 2017 2016 2015 2014  

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

Medarbejdere, årsværk 

Undervisning 8,56 7,69  8,65 6,84 6,99  

Ledelse og administration 2,86 2,17 2,28 2,50 1,89  

Bygnings- og skibstilvejebringelse 2,69 0,95 0,13 0,89 1,25  _______ _______ _______ _______ _______ 

Institutionen i alt 14,11 10,81 11,06 10,23 10,13   _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) -  -     -     -     -     _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Lønomkostninger 

Uddannelse i alt 4.994 4.509 5.063 3.990 4.176 

Ledelse og administration 1.664 1.367 1.329 1.375 1.277 

Bygnings- og skibstilvejebringelse 0 0 0 375 524  _______ _______ _______ _______ _______ 

Institutionen i alt 6.658 5.876 6.392 5.740 5.977  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Årsstuderende (STÅ’er) opgjort pr. uddannelse 

Skibsassistenter 31,50 31,50  31,50   31,50   31,50  _______ _______ _______ _______ _______ 

Antal STÅ i alt ordinær undervisning 31,50 31,50  31,50   31,50   31,50 

Indtægtsdækket virksomhed - -  -    - -  _______ _______ _______ _______ _______ 

Antal STÅ 31.50 31,50  31,50   31,50   31,50  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Kapitalapparatets vedligeholdelse 

Skoleskib 

Årets køb/salg 0 0 0 0 0 

Bogført værdi ultimo 150 150 150 150 150 

Årets vedligeholdelsesomkostninger 408 478 1.365 1.734            2.940 

 (excl. Rehabilitering af skoleskibet)  

 

Undervisningsudstyr 

Årets køb 0 0 0 71 0 

Årets salg 0 0 0 0 0 

Bogført værdi ultimo 22 30 40 53 14 

Årets vedligeholdelsesomkostninger - - - - -

  

Andet udstyr og inventar      

Årets køb 0 0 0 298 0 

Årets salg 0 0 0 0 0 

Bogført værdi ultimo 60 119 179 276 51 

Årets vedligeholdelsesomkostninger - - - - -
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

At undervise i modul 1 på grunduddannelsen for søfarende. 

 

Udvikling i økonomiske forhold samt årets resultat sammenholdt med sidste år 

Årets resultat blev et underskud på 1.128 t.kr. mod et overskud i 2017 på kr. 395 t.kr. 

 

I forhold til budgettet er resultatet 1.642 t.kr. dårligere end forventet. 

 

Følgende reguleringer har negativt påvirket årets resultat: 

 

 Der er gennemført omfattende reparationer på skibet på større værftsophold 2015-2018. 

 Efter rehabiliteringen var besætningen så nedslidte, at det har været nødvendigt med ekstra personale-

ressourcer under togtet. 

 Grundet indførelse af GDPR-lovgivningen i maj har skolen måtte investere i et nyt system til modta-

gelse og behandling af elevansøgninger. Systemet har fået flere funktioner, så det letter håndteringen 

af elever og besætning fremover.  

 

Stiftelsen har ved årets udgang en egenkapital på 15.141 t.kr. Stiftelsens formål er ikke at opbygge en formue, 

men bestyrelsen har en strategi om at have en egenkapital, som er stor nok til at kunne dække næste års togter 

uden statstilskud, og som samtidigt er stor nok til at dække de forventede udgifter. Dette mål er med årets re-

sultat et stykke væk. Stiftelsen har i årets løb brugt en del af sine midler på at rehabilitere skibet, hvilket har 

trukket hårdt på de disponible midler.  

 

Skibet blev i sommeren 2018 leveret tilbage fra Assens skibsværft. De præcise omkostninger for drift og ved-

ligeholdelse af et nyrehabiliteret skib kan ikke for nuværende præcist beregnes, men der vil blive udarbejdet et 

nyt halvtredsårigt vedligeholdelsesbudget i forbindelse med budget 2020. 

 

Årets hovedaktivitet var togt 2018. Togtet startede i København og gik efter få dage til Esbjerg, hvor skibet 

deltog i Tall Ship Race og eleverne var på brandskole. Derfra gik turen over Norge til Aarhus, hvor skib og 

elever spillede en central rolle i afviklingen af VM i sejlads og blandt andet var VIP skib i forbindelse med 

åbningsceremoni og ved de sidste sejladser. Derefter gik turen ind i Østersøen med besøg på Gotland og i 

Stockholm. Efter det traditionsrige besøg på Christiansø og deltagelse i Christianshavns 400 års jubilæum sej-

lede skibet tilbage til Assens, hvor byens borgere og de håndværkere, som gennem de sidste år har arbejdet på 

skibet, fik lov til at se det færdige resultat. Derfra gik det sydover gennem den engelske kanal og togtet afslut-

tedes i November i Alicante, hvor skibet skal overvintre. 

 

62 ud af 63 elever gennemførte togtet med flotte resultater, og stort set alle var, så vidt vi kunne se, på vej i 

beskæftigelse umiddelbart efter togtet. 
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Ledelsesberetning 

Målrapportering 

Medio 2018 blev der indgået en strategisk rammekontrakt mellem Stiftelsen Georg Stages Minde og Uddan-

nelse og Forskningsminister Tommy Ahlers. 

 

Kontrakten var et resultat af et længere forhandlingsforløb og løber i perioden 2018-2021. Den afrapporteres i 

årsrapporterne, og en statusredegørelse for 2018 er vedlagt som bilag A. 

 

I kontrakten er fremhævet to mål. Stiftelsen skal: 

1. fortsat at levere højt kvalificeret arbejdskraft til Det Blå Danmark 

2. at bidrage til rekrutteringen til de maritime erhverv 

 

Som det fremgår af statusredegørelsen, så har stiftelsen taget en række initiativer, som kan bidrag til, at vi kan 

opfylde målet. Vi har dels etableret samarbejder med øvrige uddannelsesinstitutioner og med rederier, og vi er 

ved at udbygge vores videngrundlag om tidligere elever, så det bliver nemmere at vejlede de unge præcist. 

Vores elevevalueringer har haft et signifikant fald i antallet af elever, som føler, at de er blevet stimuleret til at 

sejle. Dette er der flere mulige forklaringer på, og det vil være en prioritet på togterne i 2019, at få vendt denne 

udvikling. 

 

Med hensyn til det andet mål så har vi haft en række succesfulde havneanløb med masser af besøgende og vi 

planlægger at forbedre vores arbejde på havne, så skibet i endnu højere grad end det allerede gør kan trække 

unge mennesker ind i erhvervet. 

 

Ændringer i anlægsaktiver 

Rehabiliteringen 2015-2018 er nu færdiggjort. 

 

Forventet udvikling 

Der er budgetteret med et overskud på 213 t.kr. i 2019. Seneste budget er vedtaget 21. januar 2019. 

 

Skoleskibet har siden begyndelsen i 1882 haft base ved Flådens leje på Holmen i København. Med det netop 

vedtagne forsvarsforlig ligger det nu klart, at Søværnet forlader Holmen. Der arbejdes derfor for en ny løsning 

for skoleskibet og kontoret. 

 

I finanslov 2019 afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 8 mio.kr. til et ekstra togt på Georg Stage i 2019. I 

første omgang gælder bevillingen kun for et år, men vi regner med, at den vil blive fornyet på den kommende 

finanslov. Dette betyder en dramatisk forandring for stiftelsens drift, hvilket allerede nu har ført til en konto-

plansforandring, en række nyansættelser samt i det hele taget øget aktivitet. Et-togts drift har vi 140 års erfa-

ring med, men to togter om året er en forøget risiko, men jo også en mulighed for, at den nytte vi gør kan blive 

fordoblet. 

 



Stiftelsen "Georg Stages Minde" 12 

Ledelsesberetning 

Overordnet ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden, men både skibets vedligeholdelse og stiftelsens udvikling 

kræver fortsat årvågenhed og opmærksomhed. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Stiftelsen ”Georg Stages Minde” er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1597 

af 15. december 2016 om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner og optag på visse maritime uddannelses-

institutioner. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i statens regnskabs-

regler med de fravigelser, der følger af uddannelsesinstitutionernes særlige forhold. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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 Stiftelsen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når Stiftelsen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Stiftelsen, og forpligtelsens 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 årsrapporten 

aflægges, 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.  

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 

gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balance-

dagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings-

dagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, 

der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 

 

Resultatopgørelsen 

Tilskud 

Statstilskud vedrørende uddannelsen indregnes på grundlag af den på finansloven godkendte bevilling. Øvrige 

tilskud periodiseres, hvilket vil sige, at tilskuddene indregnes i det relevante regnskabsår, uanset hvornår beta-

lingen er modtaget. Stiftelsen er omfattet af ministeriets momskompensationsordning. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Deltagerbetaling, gaver samt andre indtægter mv. 

Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering af ydelsen mv. til køber har 

fundet sted. Deltagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, at indtægterne indregnes i det 

relevante regnskabsår, uanset hvornår betalingen er modtaget. 

 

Arv og gaver indregnes i resultatopgørelsen, når betalingen er modtaget, uanset hvornår der er givet tilsagn. 

 

Donationer over 1 mio.kr., der anvendes til anlægsanskaffelser eller renovering af anlægsaktiver, medtages i 

passiverne under langfristet gæld (donationskontoen). Donationerne indtægtsføres i samme takt, som der fore-

tages afskrivning på det donerede/renoverede aktiv, jf. Økonomistyrelsens vejledning omkring donationer. 

 

Omkostninger, generelt 

Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til 

at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvri-

ge omkostninger. 

 

 Undervisningens gennemførelse 

 Ledelse og administration  

 Kantinedrift 

 Bygnings- og skibsdrift * 

 Bygningens og skibets tilvejebringelse * 

 Kostafdeling 

 Udvikling 

 Markedsføring 

 Særlige tilskud 

 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

 

* Omkostninger til bygnings- og skibsdrift/tilvejebringelse består hovedsageligt af omkostninger vedrørende 

skibsdrift, da Stiftelsen ikke ejer bygninger eller har indgået væsentlige lejemål. 

 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at hen-

føre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på medgåede timer, direkte løn-

omkostninger eller antal årsstuderende (STÅ’er). Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidlige-

re. 

 

Finansielle indtægter 

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger og andre finansielle omkostninger og transaktioner i 

fremmed valuta. 

 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører un-

der Stiftelsens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. 

 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Skoleskib, undervisningsudstyr, andet udstyr og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på skoleskibet, idet skibet er afskrevet til 

restværdi. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af akti-

vernes forventede brugstider: 

 

Skoleskib Afskrives ikke 

Rehabilitering, skoleskibet 10 år 

Undervisningsudstyr 3-5 år 

Andet udstyr og inventar 3-5 år 

It-udstyr enkeltanskaffelse over 62.500 kr. 3-8 år 

It-udstyr enkeltanskaffelse mellem 2.500 kr. og 62.500 kr. Saldometoden 

It-udstyr enkeltanskaffelse under 2.500 kr.   Straksafskrives 

 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis undervisningens gennemførelse, udvikling og 

markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt særlige tilskud. 

 

Aktiver ud over it-udstyr med en kostpris under 50.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatop-

gørelsen på anskaffelsestidspunktet. 

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg-

nes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang 

salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis undervisningens gennemførelse og ledelse 

samt administration. 

 

Tilgodehavender 

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

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 

værdi. 

 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi 

(børskurs) på balancedagen. Værdipapirer med børskurs over pari optages til kurs 100. Kursregulering er over-

ført til resultatopgørelsen. 

 

Egenkapital 

Via resultatdisponeringen fordeles årets resultat mellem grundkapital og egenkapital i øvrigt. 

 

Langfristet gæld 

Langfristet gæld, herunder statslån og kommunal gæld måles til kostpris, svarende til det modtagne provenu 

efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles langfristet gæld til amortiseret kost-

pris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. 

 

Donationer, der anvendes til anlægsanskaffelser eller renovering af anlægsaktiver, medtages under langfristet 

gæld (donationskontoen). Donationerne indtægtsføres i samme takt, som der foretages afskrivning på det done-

rede/renoverede aktiv, jf. Økonomistyrelsens vejledning omkring donationer. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

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

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til 

nominel værdi. 
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Anvendt regnskabspraksis  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen for Stiftelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrøren-

de drift, investeringer og finansiering samt Stiftelsens likvider ved årets begyndelse og slutning.  

 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter 

samt ændring i driftskapital. 

 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immate-

rielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 

 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. 

 

Likvider omfatter likvide beholdninger og finansielle omsætningsaktiver.  

Segmentoplysninger 

Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af Stiftelsens aktiviteter i grunduddannelser og 

indtægtsdækket virksomhed. Segmentoplysningerne følger Stiftelsens regnskabspraksis og interne økonomi-

styring. 

 

Ved afgivelsen af segmentoplysninger foretages der en række fordelinger af indirekte omkostninger til de re-

spektive segmenter. Fordelingerne er baseret på medgåede undervisningstimer, direkte lønomkostninger eller 

antal årsstuderende (STÅ’er) afhængig af hvilken fordelingsnøgle, der vurderes relevant for den enkelte om-

kostningstype. Fordelingsnøglerne er uændrede fra år til år. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer 

Hoved- og nøgletal for Stiftelsen opstilles og præsenteres i henhold til vejledning til udarbejdelse af årsrapport 

for de maritime uddannelsesinstitutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser. 

 

Kravet om hoved- og nøgletal for de seneste 5 år er opfyldt, i det omfang det er praktisk muligt.  

 

Overskudsgrad  = Årets resultat før fin. poster x 100 

   
Omsætning

 

Likviditetsgrad  = Omsætningsaktiver x 100 

   
Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse

 

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 

   
Samlede aktiver

 

Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100 

   
Materielle anlægsaktiver

 

Én årsstuderende (STÅ’er) er udtryk for en elev, som har gennemført 40 ugers undervisning, svarende til 1 års 

undervisning. 

 

Ét årsværk svarer til den aftalte normale arbejdstid for en helårsansat medarbejder. 

 

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for Stiftelsen er naturlige udløbere af Stiftelsens ordi-

nære virksomhed. 
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Resultatopgørelse for 2018 

   Budget 

   2018 

  2018 Ej revideret 2017 

 Note kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ _______ 

Tilskud 1 9.300.000 9.300 9.300 

Andre indtægter 2 3.204.910 2.405 2.465  ___________ ___________ _______ 

Omsætning  12.504.910 11.705 11.765  ___________ ___________ _______ 

 

Undervisningens gennemførelse 3 (8.235.744) - (7.819) 

Ledelse og administration 4 (3.462.274) - (1.927) 

Bygnings- og skibsdrift 5 (313.015) - (446) 

Bygningernes og skibets tilvejebringelse 6 (758.526) - (478) 

Kostafdeling 7 (574.199) - (603) 

Markedsføring 8 (215.374) - (127)  ___________ ___________ _______ 

Driftsomkostninger  (13.559.132) (11.310) (11.400)  ___________ ___________ _______ 

 

Driftsresultat  (1.054.222) 395 365 

 

Finansielle indtægter 9 3.838 136 30 

Finansielle omkostninger 10 (78.522) (17) 0  ___________ ___________ _______ 

Årets resultat  (1.128.906) 514 395  ___________ ___________ _______  ___________ ___________ _______ 

 

 

Resultatdisponering 

Overført til næste år  (1.128.906)   ___________ 
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Balance pr. 31.12.2018 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Skoleskib  150.000 150 

Skoleskib, Rehabilitering  57.068.900 0 

Undervisningsudstyr  22.357 30 

Andet udstyr og inventar  59.666 119 

Forudbetaling for materielle anlægsaktiver og  

materielle anlægsaktiver under renovering  0 33.412   ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver 11 57.300.923 33.711   ___________ _______ 

 

Anlægsaktiver  57.300.923 33.711   ___________ _______ 

 

Debitorer  17.224 2 

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser  124.133 58 

Andre tilgodehavender  1.779.223 646 

Varelager  179.084 113 

Periodeafgrænsningsposter  228.148 60   ___________ _______ 

Tilgodehavender  2.327.812 879   ___________ _______ 

 

Værdipapirer (obligationer) 12 72.834 865   ___________ _______ 

 

Likvide beholdninger  7.211.359 17.492   ___________ _______ 

 

Omsætningsaktiver  9.612.005 19.236   ___________ _______ 

 

Aktiver  66.912.928 52.947   ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Grundkapital 13 612.631 613 

Egenkapital i øvrigt 14 14.527.924 15.657   ___________ _______ 

Egenkapital  15.140.555 16.270   ___________ _______ 

    

Hensættelser 15 55.400 55   ___________ _______ 

    

Statens tilskud til Skoleskibet "Georg Stage" 16 120.000 120 

Donation, periodeafgrænsningspost 17 45.111.648 31.380   ___________ _______ 

Langfristede gældsforpligtelser  45.231.648 31.500   ___________ _______ 

 

Donation, periodeafgrænsningspost 17 5.307.252 2.650 

Feriepengeforpligtelse  513.833 447 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  114.594 948 

Anden kortfristet gæld  270.846 127 

Periodeafgrænsningsposter  278.800 950   ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtigelser  6.485.325 5.122   ___________ _______ 

 

Gældsforpligtelser  51.716.973 36.622   ___________ _______ 

 

Passiver  66.912.928 52.947   ___________ _______   ___________ _______ 

 

 

Kassekredit 18 

Rådighedsindskrænkning 19 

Øvrige forpligtigelser 20 
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Pengestrømsopgørelse for 2018 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Årets resultat  (1.118.105) 395 

Regulering af pengestrømsforhold: 

Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter  417.117 70   ___________ _______ 

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer  (700.988) 465 

 

Ændringer i beholdninger  (66.288) (44) 

Ændring i tilgodehavender  (1.382.591) (60) 

Ændring i kortfristet gæld  (1.359.852) (228)   ___________ _______ 

Pengestrømme fra driftsaktivitet  (800.816) 133  ___________ _______ 

 

Investeringernes likviditetsvirkning 

Køb af materielle anlægsaktiver (Rehabilitering)  (26.660.842) (17.117)   ___________ _______ 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet  (26.660.842) (17.117)   ___________ _______ 

 

Finansieringens likviditetsvirkning 

Modtagne donationer til materielle anlægsaktiver  16.388.900 24.500   ___________ _______ 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet  16.388.900 24.500   ___________ _______ 

 

Ændring i likviditet  (11.072.758) 7.516 

 

Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver 01.01.2018  18.356.951 10.841   ___________ _______ 

Likvider inkl. finansielle  

omsætningsaktiver 31.12.2018  7.284.193 18.457   ___________ _______   ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Tilskud 

Tilskud fra Styrelsen for Videregående uddannelser 9.300.000 9.300  ___________ _______ 

 

2. Andre indtægter 

Deltagerbetaling 1.108.800 1.122 

Arv og gaver 2.038.319 1.336 

Øvrige indtægter 57.791 7  ___________ _______ 

 3.204.910 2.465  ___________ _______ 

 

3. Undervisningens gennemførelse 

Løn og lønafhængige omkostninger 4.994.606 4.509 

Øvrige omkostninger 3.181.474 3.249 

Afskrivninger 59.664 61  ___________ _______ 

 8.235.744 7.819  ___________ _______ 

 

4. Ledelse og administration 

Løn og lønafhængige omkostninger 1.664.005 1.368 

Øvrige omkostninger 1.798.269 559 

Afskrivninger 0 0  ___________ _______ 

 3.462.274 1.927  ___________ _______ 

 

5. Bygnings- og skibsdrift 

Øvrige omkostninger 305.563 437 

Afskrivninger 7.453 9  ___________ _______ 

 313.015 446  ___________ _______ 

 

6. Bygningernes og skibets tilvejebringelse 

Løn og lønafhængige omkostninger 0 0 

Øvrige omkostninger 408.526 478 

Afskrivninger 350.000 0  ___________ _______ 

 758.526 478  ___________ _______ 

 

7. Kostafdeling 

Øvrige omkostninger 574.199 603  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

8. Markedsføring 

Øvrige omkostninger 215.374 127  ___________ _______ 

 

9. Finansielle indtægter 

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 3.838 30  ___________ _______ 

 

10. Finansielle omkostninger 

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 78.522 0  ___________ _______ 

 

  Under- Andet Anlæg  

  visnings- udstyr og under 

 Skoleskib udstyr inventar opførsel 

 kr. kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ ___________ 

11. Materielle anlægsaktiver 

Anskaffelsessum 01.01.2018 150.000 114.674 368.764 33.411.684 

Afgang 0 0 0 0 

Tilgang 0 0 0 26.660.842 

Overført til skoleskib  60.072.526 0 0 (60.072.526)  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Anskaffelsessum 31.12.2018 60.222.526 114.674 368.764 0  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Afskrivninger 01.01.2018 0 (84.864) (249.434) 0 

Årets afgang akk. afskrivning 0 0 0 0 

Årets afskrivning (3.003.626) (7.453) (59.664) 0  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12.2018 (3.003.626) (92.317) (309.098) 0  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018 57.218.900 22.357 59.666 0  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Kaskoforsikringssum 25.000.000  ___________    
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Noter 

 Nominel Kurs- Bogført 

 værdi værdi værdi 

 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

12. Obligationer 

Båndlagte obligationer 63.015 72.834 72.834 

Disponible obligationer 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

 63.015 72.834 72.834  ___________ ___________ ___________ 

 

Båndlagte obligationer er prohiberet, jf. fondsloven. 

 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

13. Grundkapital 

Saldo 01.01.2018 612.631 613  ___________ _______ 

Saldo 31.12.2018 612.631 613  ___________ _______ 

 

14. Egenkapital i øvrigt 

Saldo 01.01.2018 15.656.830 15.262 

Overført af årets resultat (1.128.906) 395  ___________ _____ 

Saldo 31.12.2018 14.527.924 15.657  ___________ _______ 

 

15. Hensættelser 

Saldo 01.01.2018 55.400 55 

Tildelt friplads til elever 0 0 

Overført af årets resultat 0 0  ___________ _______ 

Saldo 31.12.2018 55.400 55  ___________ _______ 

 

Til brug for elever fra Grønland 30.000 30 

Til brug for velfærd 19.900 20 

Til brug for friplads til kokkeelever 5.500 5 

Til brug for friplads 0 0  ___________ _______ 

 55.400 55  ___________ _______ 
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Noter 

 Forfald Forfald Amortise- Nominel 

 inden for efter ret gæld gæld 

 1 år 1 år i alt i alt 

 kr. kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ ___________ 

16. Statslån 

Rente og afdragsfrit statstilskud 

til Skoleskibet "Georg Stage" 0 120.000 120.000 120.000  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Langfristede gældsforpligtelser  

31.12.2018 0 120.000 120.000 120.000  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Efter 5 år eller senere forfalder: 

Rente og afdragsfrit statstilskud 

til Skoleskibet "Georg Stage"  120.000   ___________ 

 

Statstilskuddet er ydet med deklaration om tilbagebetaling, såfremt skibet sælges, eller forsikringssummen 

udbetales. Tilbagebetalingen kan maksimalt udgøre det i år 1935 modtagne tilskud. 

 

 Indtægts- Indtægtsføres Amortise- Nominel 

 førelse  efter ret gæld gæld 

 1 år 1 år i alt i alt 

 kr. kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ ___________ 

17. Donationer periodeafgrænsningspost 

Donationer modtaget til finansiering af 

renovering af Skoleskibet "Georg Stage" 5.307.252 45.111.648 50.418.900 50.418.900  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Langfristede gældsforpligtelser  

31.12.2018 5.307.252 45.111.648 50.418.900 50.418.900  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Donationerne indtægtsføres i takt med afskrivning på det aktiv, hvortil donationen er ydet, jf. ØS Vejledning 

om håndtering af donationer.  

  

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

18. Kassekredit 

Stiftelsen har en kassekredit med maksimum på 500.000 500  ___________ _______ 

 

19. Rådighedsindskrænkning 

Stiftelsen er forpligtet til bl.a. ikke at afhænde skibet uden samtykke fra  

Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
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Noter 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

20. Øvrige forpligtelser 

Huslejekontrakt 26.400 26  ___________ _______ 

 

Stiftelsen har oplyst, at der er indgået kontrakt om rehabilitering af  

skoleskibet med en udgift i følgende år på 0 17.659  ___________ _______ 
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Særlige specifikationer 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Honorar til revisor 

Honorar for lovpligtig revision 55.000 74 

Andre ydelser end revision 30.000 66  ___________ _______ 

 85.000 140  ___________ _______ 

 

  2018 2017  

  t.kr. t.kr.    _______ _________ 

2. Opgørelse af tilskudsfinansieret aktivitet 

Indtægter (Statstilskud og deltagerbetaling)  10.410 10.422 

Renter og gaver  2.096 1.343 

Lønomkostninger  (6.659) (5.877) 

Andre direkte omkostninger  (6.975) (5.493) 

Andre indirekte omkostninger  0 0    _______ _______  

Resultat  (1.128) 395    _______ _______ 

       

 

 2015 2016 2017 2018 Total 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

3. Opgørelse af institutionens 

indtægtsdækkede virksomhed (IDV) 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Lønomkostninger 0 0 0 0 0 

Andre direkte omkostninger 0 0 0 0 0  _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat 0 0 0 0 0  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Akkumuleret resultat 1.510 1.510 1.510 1.510 1.510  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Fordelingsnøgle: 

For 2013, seneste år med IDV aktivitet, er omkostninger IDV beregnet som 2/150 dele af de samlede omkost-

ninger ekskl. ledelse og administration, skibets tilvejebringelse og afskrivninger. 
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Bilag A 

Statusredegørelse 2018 
for Stiftelsen Georg Stages Minde 

strategiske rammekontrakt 2018-2021 
 

Statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan dokumenterer institutionens 

arbejde med at realisere målene i den strategiske rammekontrakt.  

 

Stiftelsen Georg Stages Minde har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021: 

1. Forsat at levere højt kvalificeret arbejdskraft til Det Blå Danmark 

2. At bidrage til rekrutteringen til de martime erhverv 

 

Strategisk mål 1   

Øget fokus på forsyning til de maritime uddannelser samt fortsat at levere højt 

kvalificeret arbejdskraft til Det Blå Danmark 

 

Stiftelsen ønsker at øge fokus på forsyning til de maritime uddannelser samt levere 

arbejdskraft til Det Blå Danmark. Sammenhængen til erhvervet er grundlaget for både 

praksisnær pædagogik og gode resultater. Dette ønsker Stiftelsen at fortsætte og styr-

ke 

 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Ser man isoleret på de kvalitative indikatorer, som er opsat i rammekontrakten, så går det ikke så godt med 

opfyldelsen af målet. Der er en dårlige performance på en indikator og en lille forbedring på en anden.  

Inden for det forløbne år er der dog – som beskrevet under væsentlige understøttende aktiviteter – blevet sat en 

række skibe i søen, som vi forventer på længere sigt vil øge vores leverancer af højt kvalificeret arbejdskraft til 

Det Blå Danmark. 

Væsentlige understøttende aktiviteter 

Den væsentligste partner for Georg Stage, når det gælder om at sikre vore elevers forsatte vej ind i uddannel-

sessystemet, er rederiet Esvagt, som har fået tildelt nærmest monopol på uddannelse af skibsassistenter i Dan-

mark. Vi har i løbet af året samarbejdet tæt med Esvagt for at optimere gennemstrømningen fra Georg Stage til 

dem. Det har blandt andet betydet, at vi har givet ROC-certifikat til alle skoleskibets elever, hvilket var et di-

rekte ønske fra rederiet. Dertil kommer, at vi har haft en øvelse sammen med Esvagt i løbet af togtet og har 
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informeret eleverne i en grad, så en del af eleverne i elevevalueringerne bad om at få nedtonet fokus på det 

specifikke rederi. 

Ud over den tætte kontakt til Esvagt har Stiftelsen været i kontakt med en række andre arbejdsgivere, som er 

interesseret i vores elever. Der har været møder med så forskellige institutioner som Statsraad Lehmkuhl fra 

Norge og det danske søværn. Stiftelsen har med interesse fulgt arbejdet med den praktikportal, som er etableret 

af Danske Rederier.  

Kun fire elever ytrede ved togtets afslutning ønske om praktikpladser og alle fire havde fundet arbejde til søs 

inden vi nåede at finde pladser til dem. Nu er danske rederiers praktikportal åben og vi forventer, at det vil øge 

efterspørgslen for de kommende hold. 

Over det seneste år har Stiftelsen arbejdet med at lave en undersøgelse af eleverne fra de sidste 10 år. For at 

lave relevant statistik kan man, når elevholdenes ringe størrelse tages i betragtning, ikke lave kvalificerede 

undersøgelser år for år. I stedet har vi slået flere årgange sammen og dermed opnået en fornuftig population at 

arbejde med. Undersøgelserne viser preliminært, at flere end forventet arbejder til søs i en periode og flere end 

forventet tager en maritim uddannelse, men også at mange ikke arbejder til søs særligt længe.  

Stiftelsen har gennem det sidste år været en del af den sydfynske maritime klynge, som er et samarbejde mel-

lem de martime uddannelser på Sydfyn og Georg Stage. Det har været et givende samarbejde, som vi forventer 

os meget af på mange niveauer. 

Væsentligst i det forløbne år har været arbejdet med at tænke i bedre forløb for vore elever, når de er sendt 

videre ud i erhvervet. Det foreløbige resultat af dette er arbejdet med at lave en ny navigatøruddannelse i Mar-

stal, som er undervejs, og ikke mindst arbejdet med at få oprettet en befarenuddannelse i Svendborg, hvilket vi 

er overbeviste om, vil gøre det meget nemmere at få vore elever til fremtiden at vælge den karrierevej. 

Allervigtigst er selvfølgelig det arbejde, som er blevet gjort for at få etableret et dobbelttogt i 2019. Når målet 

er at levere flere kvalificerede unge til erhvervet, så har den ene politiske beslutning med et slag betydet, at vi 

kan levere dobbelt så mange dygtige unge mennesker til erhvervet. Dette arbejde, som har modtaget støtte fra 

Danske Rederier, fra Esvagt og fra de øvrige maritime uddannelser vil efter vores bedste overbevisning skabe 

en varig effekt for de blå uddannelser, for de blå erhverv og for hele det danske samfund. 

 

Ændringer 

Ikke relevant. 

Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  

I rammekontrakten var opsat tre indikatorer for målopfyldelse. 

Den første var, at vi ønskede at opretholde niveauet for, hvor mange der gennem opholdet på Georg Stage er 

blevet motiveret til at sejle. Baseline var 98% og årets resultat var 90%, hvilket jo ikke er en god udvikling. I 

antal elever er det 5 elever flere, som har svaret negativt på spørgsmålet i årets undersøgelse. Det kan der være 

flere forklaringer på. Vi har tre mulige bud: 

 Undervejs på årets togt havde et hold en dårlig oplevelse med en ekstern underviser på brandskole, 

som ikke kunne kommunikere ordentligt med (især kvindelige) elever. Denne oplevelse tog modet fra 

en del, som dermed egentligt var glade for togtet, men lod oplevelse smitte af på deres generelle opfat-

telse af erhvervet. Denne udbyder af undervisning vil ikke blive brugt igen og der arbejdes med, at ru-

ste eleverne bedre til ikke at lade enkelte dårlige oplevelser sætte sig så hårdt på deres generelle vurde-

ring. 

 Vi giver eleverne en orientering i, hvordan uddannelserne er opbygget og for en del af dem er det af-

skrækkende, at de kan se frem til yderligere 2,5 års skolegang efter Georg Stage. Mange af dem har 
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netop valgt uddannelsen fordi det er en hurtig vej til arbejde og de bliver derfor skuffede, når vi forkla-

rer dem, hvordan uddannelsen er opbygget. Vi forsøger naturligvis at forklare, at der stadig er mulig-

hed for at tage sejltid som arbejde i stedet for praktik. 

 Vi havde problemer med kemien på et af årets skifter, hvilket desværre godt kan have sat sit præg på 

evalueringen. 

 

Punktet vil være et fokuspunkt på årets togter med henblik på at vende udviklingen. 

Den anden var, at vi ønskede at sikre, at vore elever efter endt uddannelse er i stand til at klare sig selv. Dette 

skulle måles på to faktorer. For det første efter om niveauet af unge, som søgte maritim uddannelse kunne op-

retholdes. Da UFM’s nøgletal for beskæftigelse ikke er tilgængelige før april kan indikatoren ikke behandles. 

For det andet om ledigheden forblev lav. Der har været en marginalt fald i ledighed, som statistisk set ikke kan 

siges at være signifikant. 

Den tredje var, at der skulle oprettes samarbejder, som skulle bidrage til at opfylde målet, hvilket også er sket 

jf. beskrivelsen ovenfor om konkret handlinger. 

Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

Motivation til at sejle      

Elevevaluering ”Mener du, at du er 

stimuleret i ønsket om at sejle? 

98% 90%1    

      

 

Elever i stand til at klare sig selv      

Elever i videre uddannelse  28% -    

Ledighed 0,7% 0,5%    

      

 

                                                      
1 Der er 61 besvarelser af årets elevevaluering. 37 elever har svaret, at de i høj grad er blevet stimuleret til at sejle. 18 elever har svaret at de 
i nogen grad er blevet stimuleret til at sejle. 5 har svaret at de i mindre grad er blevet stimuleret til at sejle og 1 har svaret, at opholdet på 
Georg Stage slet ikke har stimuleret ham/hende til at sejle. 
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Strategisk mål 2   

At bidrage til rekrutteringen til de maritime erhverv 

 

Gennem synlighed i de danske havne og gennem samarbejder med andre uddannel-

sesinstitutioner vil Stiftelsen øge kendskabet til de maritime erhverv og uddannelser. 

 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Georg Stage er indiskutabelt Danmarks smukkeste uddannelsesinstitution. Når vil lægger ind i en dansk havn 

trækker vi masser af gæster til og generer en del medieopmærksomhed.  

I 2018 har vi været i 4 danske havne og haft mere end 10.000 gæster om bord til åbent skib, hvor besætning og 

elever har fortalt om søfartsuddannelse. Dertil kommer et mange gange højere antal mennesker, som har set 

skibet uden at være om bord. 

Synligheden har derfor været til stede. 

Takket være de to togter, som der blev fundet plads til i finansloven, vil vi nu forsøge at afse ressourcer til at 

professionalisere kontakten til de unge mennesker i havnene, så det de møder på kajen bliver bedre og får et 

mere effektivt outreach. 

Væsentlige understøttende aktiviteter 

I alle havne var der åbent skib en eller flere gange hver dag. 

I Århus var der etableret et samarbejde, så vore elever benyttede Aarhus Maskinmesterskoles værkstedsfacili-

teter. Dette skabte en del ekstra opmærksomhed i medierne. Ligeledes deltog skibet i funktioner i forbindelse 

med VM i sejlads og blev derfor set og genkendt i mange forskellige sammenhænge. 

I Esbjerg deltog skibet i Tall Ship Race, som blev besøgt af mere end 500.000 gæster. På kajen havde Frederi-

cia Maskinmesterskole, SIMAC, Svendborg Søfartsskole og Marstal Navigationsskole stillet aktiviteter og 

boder op. Disse var i høj grad bemandet med elever, som nemt og elegant kunne formidle viden og ikke mindst 

interesse til de unge mennesker, som kom forbi.  

Ændringer 

Ikke relevant 

Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  

Stiftelsen har i år haft aktiviteter i Københavns Havn 16.-20. august, i Esbjerg Havn (Tall Ship race) 16.-21. 

juli, i Aarhus Havn 31. juli til 13. august og i Assens Havn 16.-18. september. 

 

 

 

MS/bp 
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