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2 Ikke-kommunale barnehager i Søgne
I innledningen til dette kapitlet vil vi si litt om revisjonens arbeid med denne rapporten,
hva slags grunnlag vi har brukt og hva slags organisasjonsform de private barnehagene har. Videre i kapittel 2.1 og 2.2 fremkommer en oppstilling av endring i tilskudd fra 2010 til 2011 og årsresultat for 2010. Alle kjente tall er avrundet til
nærmeste hundre og alle estimerte tall er avrundet til nærmeste tusen. En egen
vurdering av regnskapene til den enkelte barnehage fremkommer i kapittel 3 til 16.
Kontrollpunkter
For å sikre lik vurdering av alle barnehagene i denne rapporten har revisjonen
utarbeidet et eget program hvor våre kontrollpunkter fremkommer. Kontrollpunktene
har bestått av blant annet å se på utviklingen i regnskapene fra 2009 til 2010,
kontrollere at tilskudd er riktig inntektsført, at andre inntekter er rimelige og kontrollere
at kostnadene tilhører barnehagen og virker rimelige.
Dokumentasjon
Vi har i hovedsak brukt regnskap som er registrert i BASIL 1 , årsmeldinger og årsplaner i vårt arbeid. I tillegg har vi i noen tilfeller innhentet næringsoppgaver, årsregnskap og andre opplysninger vi har funnet nødvendige.
Estimert årsresultat for 2011
Revisjonen har beregnet årsresultat for 2011, med utgangspunkt i regnskapet for
2010. Vi har tatt bort eventuelle ekstraordinære inntekter og kostnader. Vi har lagt inn
offentlig tilskudd som beskrevet i kapittel 2.1. Vi har økt kostnader og inntekter med
deflatoren som er lagt til grunn i revidert statsbudsjett for 2011 (3,4%). Foreldrebetaling er ikke økt, siden maksprisen i 2011 er det samme som i 2010, jfr statsbudsjettet for 2011. Det er i beregningen lagt til grunn samme antall heltidsplasser
som pr 15. desember 2010. Vi har ikke tatt hensyn til foreløpig regnskap i 2011 i
estimatene.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Dette er en svært forenklet beregningsmetode hvor vi har tatt totale kostnader (inkl.
eventuelt utbytte til eier) og dividert på antall heltidsplasser. Dette er en metode som
ikke vanligvis blir brukt i andre sammenhenger og er kun ment brukt for å kunne
sammenligne de enkelte barnehagene i denne rapporten mot hverandre.
Lønnskostnader
I vår vurdering av nivået på lønnskostnader til styrer og eier har vi tatt utgangspunkt i
hovedtariffavtalen mellom Private Barnehagers Landsforbund– Arbeidsgiverseksjonen
og Utdanningsforbundet. Avtalen er gjeldende fra og med 1.5.2010 til 30.4.2012 og
viser i kapittel 3 minstelønn fra og med 1. mai 2011.

1

BASIL står for BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning og er et system som er utarbeidet for
kunnskapsdepartementet og administreres av Statistisk sentralbyrå. Alle barnehager skal rapportere
årsmelding. Private barnehager skal også rapportere årsregnskapet.
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Husleie
Revisjonen har vært i kontakt med et meglerbyrå som opplyser at forventet markedspris for leie i Søgne er ca kr 800,- per kvm. Vi har derfor lagt dette til grunn i vår
vurdering av barnehagenes husleiekostnader. Noen av familiebarnehagene betaler
husleie til eier av boligen. For å få et likt sammenligningsgrunnlag har vi ved
estimeringen av kostnader for 2011 lagt inn en beregnet husleie for de barnehagene
som ikke har dette med i regnskapene.
Barnehagenes organisasjonsform
De private barnehagene i Søgne består av syv familiebarnehager og syv ordinære
barnehager. Familiebarnehagene er alle enkeltpersonforetak (EPF), mens de
ordinære består av tre aksjeselskap (AS), ett ansvarlig selskap (ANS) og tre enkeltpersonforetak.

2.1 Endring i tilskudd fra 2010 til 2011
Som nevnt i kapittel 1 har revisjonen tidligere gjennomgått kommunens beregning og
fastsettelse av satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2011. I tabell 2.1
fremkommer de ulike satsene som ligger til grunn for tilskudd i 2011. Satsene for
familiebarnehagene er i tråd med nasjonale satser.
Tabell 2.1 Satsene som er lagt til grunn for tilskudd 2011 2
Tilskudd ordinære barnehager - små barn
Tilskudd ordinære barnehager - store barn
Familiebarnehager - små barn
Familiebarnehager - store barn

Drift inkl. adm Kapital
167 624
7 800
80 358
7 800
133 000
11 700
106 600
11 700

Kommunen har videre i beregningen lagt til grunn en andel på 89,25 %. Dette tilsvarer
88% fra januar til og med juli 2011 og 91% fra august til og med desember og er i tråd
med minimumskravet i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Regjeringen tar sikte på at andelen skal økes
til 100% i løpet av en 5-årsperiode. Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i
samsvar med gjeldende års budsjettvedtak.
Presisering fra departementet angående metode for utregning av tilskudd for 2011
Revisjonen fikk i begynnelsen av september beskjed fra kommunen om at det har
kommet en presisering fra departementet angående hvordan administrasjonspåslaget
skal regnes ut i tilskuddsatsene for de ikke-kommunale barnehagene. I tillegg har det
kommet nye nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager som følge av en feil i
utredningsarbeidet fra departementet. Dette medførte at kommunen måtte beregne
tilskuddene til de private barnehagene for 2011 på nytt.
Tidligere var totalt beregnet tilskudd 34,55 mill kroner for 2011. Etter den nye
beregningen er totalt tilskudd 34,80 mill kroner for 2011, altså ca kr 250.000,- høyere.
Av dette er ca kr 64.000,- knyttet til Vedderheia barnehage AS, ca kr 55.000,- til
2

Revisjonen har avgitt uttalelse på satsene som fremgår av tabell 2.1. Vi gjør oppmerksom på at disse
nå er endret litt, pga presisering i juli 2011 fra departementet.

Side 6 av 43

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS

Spiren barnehage Søgne AS og ca kr 93.000,- til Søgne barnehage AS. Revisjonen
har valgt å kun legge inn de nye tilskuddene for disse tre barnehagene i rapporten.
Dette fordi rapporten i utgangspunktet var ferdig før vi mottok denne informasjonen.
Feilutbetaling av kommunalt driftstilskudd i 2008 og 2009
Som kjent betalte kommunen for lite i tilskudd til de private barnehagene i 2008 og
2009. Totalt utgjorde dette ca 9,6 mill kroner. Noen av barnehagene fikk utbetalt etterbetalingen i 2010 (4,43 mill kroner), og resten ble utbetalt i 2011 (5,14 mill kroner).
Seksjon for utdanningsstatistikk i SSB har opplyst at etterbetalingene til barnehagene
ikke skal tas med i BASIL og dette er derfor heller ikke gjort.
Utvikling i offentlig tilskudd fra 2010 til 2011
I tabell 2.2 og 2.3 viser vi utviklingen i tilskudd fra 2010 til 2011 for den enkelte barnehage. Etterbetalingene som nevnt i avsnittet over er ikke tatt med i tabellene under
eller i beregninger i rapporten for øvrig.

Tabell 2.2 Tilskudd ordinære barnehager
2010
2011
Endring

Søvig
Vedderheia
Sebbetåa
Leireklatten
Spiren
Sangvik
Søgne
1 739 000
6 903 000
1 028 000
1 464 000
6 375 000
1 019 000
11 730 000
1 558 000
6 301 000
1 309 000
1 398 000
5 886 000
976 000
9 706 000
(181 000)
(602 000)
281 000
(66 000)
(489 000)
(43 000) (2 024 000)
-10 %
-9 %
27 %
-5 %
-8 %
-4 %
-17 %

Tabell 2.3 Tilskudd familiebarnehager
Oftenes
2010
2011
Endring

1 142 000
1 177 000
35 000
3%

Salemveien
1 082 000
1 157 000
75 000
7%

Lisebo

Blåsmoen

1 158 000
1 407 000
249 000
22 %

875 000
756 000
(119 000)
-14 %

Stokkelands- Giskedalen Hølleveien
åsen
1 093 000
1 036 000
912 000
1 227 000
728 000
1 181 000
134 000
(308 000)
269 000
12 %
-30 %
29 %

Totalt var offentlige driftstilskudd 37,5 mill kroner i 2010 (utenom etterbetalingene),
mens samlet offentlig driftstilskudd for 2011 (ikke inkludert etterbetaling) er beregnet
til 34,5 mill kroner. Dette er som nevnt endret til 34,8 mill kroner etter presiseringen fra
departementet. I tabellen over er de nye tilskuddene for Vedderheia, Spiren og Søgne
barnehage AS lagt inn. For de andre barnehagene ligger det opprinnelig beregnede
tilskudd for 2011, selv om det nå er noe endret av kommunen i ettertid. Av 14 ikkekommunale barnehager i Søgne fikk 8 barnehager redusert tilskudd. Barnehagen med
størst reduksjon prosentmessig fikk ca 30% mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010.
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2.2 Årsresultat 2010
Alle barnehagene hadde et overskudd i 2010 og 9 av 14 barnehager har tatt ut
utbytte. Det presiseres at dette i hovedsak består av ”lønn” til eierne av selskapene.
Spørsmålet er om nivået på overskuddet og dermed utbytte/lønn i disse tilfellene er i
tråd med hva eieren kan forvente å få i lønn. Denne vurderingen vil vi komme tilbake
til i kapitlene knyttet til den enkelte barnehage.

Tabell 2.4 Ordinære barnehager
Årsresultat
Disponering

3

Søvig
Vedderheia Sebbetåa
Leireklatten Spiren
Sangvik
Søgne
838 400
662 900
294 700
646 300 691 500
552 100 1 715 800
utbytte/lønn Tilført EK
utbytte/lønn Tilført EK
Tilført EK utbytte/lønn Tilført EK

Tabell 2.5 Familiebarnehager

4

Oftenes

SalemsLisebo
Blåsmoen Stokkelands- Giskedalen Hølleveien
veien
åsen
Årsresulatat
591 100
682 500
245 600
881 700
593 500
373 800
326 100
Disponering utbytte/lønn utbytte/lønn utbytte/lønn utbytte/lønn utbytte/lønn Tilført EK utbytte/lønn

3

Søgne barnehage AS har ved en feil ført opp feil tilskudd i Basil for 2010. Regnskapet i Basil
fremkommer derfor med et underskudd i 2010. I denne rapporten fremkommer inntektene og
årsresultatet slik det skulle vært ført i Basil i 2010.
4
Blåsmoen barnehage har ført lønn til eier og hennes ektefelle som lønnskostnader i regnskapet. I et
enkeltpersonforetak kan ikke eier og ektefelle ta ut lønn, men overskuddet som står igjen skal tas som
lønn/utbytte. Vi har her valgt å vise årsresultatet slik det hadde vært dersom dette hadde blitt ført riktig.
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3 Søvig barnehage ANS
Søvig barnehage er et ansvarlig selskap (ANS) med to eiere. Barnehagen hadde 19
heltidsplasser i 2010. Egenkapitalen var negativ pr 31.12.2009 med ca kr 66.000,-.
Barnehagen har regnskapsplikt, men ikke revisjonsplikt. Vi har i tillegg til regnskapet
som er registrert i BASIL, mottatt næringsoppgaven som er levert i altinn. Tilskuddet
for 2011 (beregnet av kommunen) er redusert med ca kr 180.000,- (10%) i forhold til
tilskuddet i 2010.

3.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
1 249 500
208 800
588 300
2 046 600

2010
1 739 200
192 600
579 500
2 511 300

2011 (estimert)
1 558 000
200 000
583 000
2 341 000

Inntektene har økt ganske mye fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og
virker rimelige.
Barnehagen har inntektsført ca kr 200.000,- i tilskudd til tiltak for barn med nedsatt
funksjonsevne og tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen. I årsregnskapet for
2010 oppgis det at barnehagen ikke har hatt ekstra kostnader knyttet til integrering av
barn med nedsatt funksjonsevne eller andre barn med særlige behov.
Med unntak av overnevnte har vår gjennomgang ikke gitt indikasjoner på vesentlige
feil eller mangler når det gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

3.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
1 111 100
79 200
222 000
1 412 300

2010
1 295 100
121 100
256 700
1 672 900

2011 (estimert)
1 339 000
94 000
255 000
1 688 000

Kostnadene har økt med 19% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 77% av totale kostnader i
2010. I tillegg kommer utbytte (lønn) til eierne.
Barnehagen leier sine lokaler av kommunen og betaler en årlig husleie på ca
kr 21.000,-. I følge barnehagens årsmelding for 2010 har barnehagen et godkjent leke
og oppholdsareal på 83,5 kvm. Dette tilsvarer en kvadratmeter pris på ca kr 250,-.
Dette er kr 550,- lavere enn forventet markedspris for leie i Søgne på kr 800,- per
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kvm. Etter revisjonens mening mottar barnehagen dermed en ”ikke-økonomisk støtte”
fra kommunen ved at de har en gunstig leieavtale. Vår gjennomgang av regnskapstallene har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder
kostnadene i 2010.
For å estimere kostnadene for 2011 har vi holdt utenom til sammen kr 40.000,-. Dette
fordi kostnader til verktøy/inventar og til fremmedtjenester er en del høyere i 2010 i
forhold til 2009. Vi har derfor lagt til grunn at dette var ekstraordinære kostnader i
2010. De resterende kostnadene i 2010 har vi økt med 3,4 %.

3.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
2 046 600
1 412 200
634 400

2010
2011 (estimert)
2 511 300
2 341 000
1 672 900
1 688 000
838 400
653 000

I følge næringsoppgaven for 2010 er kr 629.400,- av overskuddet arbeidsgodtgjørelse
til eiere i ANS. Noe som tilsvarer ca kr 315.000,- pr eier. Resten er tilført egenkapital.
Egenkapitalen er positiv pr 31.12.2010 med kr 108.400,-.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 653.000,-. Dersom alt tas som utbytte/lønn til eierne vil utbyttet være ca 3,4 %
høyere enn i 2010.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 363.400,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 121.000,- per heltidsplass i 2010 når man inkluderer
utbytte/lønn til eierne.
I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 123.000,- dersom hele
overskuddet tas ut i utbytte. Dersom noe av overskuddet blir overført til egenkapital vil
ikke dette regnes som en kostnad i 2011 og må da ikke tas med i beregningen.

3.4 Revisjonens vurdering
Søvig barnehage ANS vil få ca kr 182.000,- mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010. Basert
på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et overskudd på ca
kr 650.000,- i 2011. Det ser dermed ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske
problemer som følge av redusert tilskudd. Barnehagen har imidlertid en lav egenkapital som burde bygges noe opp.
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4 Vedderheia barnehage AS
Vedderheia barnehage er organisert som et aksjeselskap. Barnehagen hadde 65 heltidsplasser og 13,5 årsverk pr 15. desember 2010. Vi har mottatt regnskapet som ble
registrert i BASIL og de offisielle regnskapene for 2009 og 2010. Det er avvik mellom
hva som er registrert i BASIL og de offisielle årsregnskapene. Vi har vært i kontakt
med barnehagens regnskapsførerer som har forklart de største avvikene i 2010, men
det er større avvik i 2009 som ikke kunne redegjøres for. Da det rapporteres i BASIL
før årsregnskapet er endelig, har vi i hovedsak tatt utgangspunkt i det offisielle årsregnskapet ved sammenligning mot tall i 2009. Tilskuddet for 2011 (beregnet av
kommunen) er redusert med kr 602.000,- (9%) i forhold til tilskuddet i 2010.

4.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
5 958 700
113 100
1 970 400
8 042 200

2010
6 903 300
2 051 400
8 954 700

2011 (estimert)
6 301 000
2 055 000
8 356 000

Økningen i inntektene fra 2009 til 2010 skyldes i hovedsak større offentlige tilskudd,
og det er i tillegg noe høyere finansinntekter i 2010. Inntektsført foreldrebetaling og
kostpenger er kontrollert og virker rimelige.
Men unntak av et avvik på kr 782.000,- mellom driftsinntektene rapportert i BASIL og
det offisielle årsregnskapet for 2009, har vår gjennomgang ikke gitt indikasjoner på
vesentlige feil eller mangler når det gjelder inntektene i 2010. For å estimere
inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i 2010. Vi har
lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011, og resterende
inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

4.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
5 716 600
885 700
1 435 700
8 038 000

2010
6 061 400
868 400
1 370 300
8 300 100

2011 (estimert)
6 267 000
898 000
1 417 000
8 582 000

Kostnadene har økt med 3,3% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 73% av driftskostnadene
i 2010. Lønn inkl. feriepenger utgjorde 5,8 mill kroner i 2010. Det er to eiere med eierandel på 50% hver, og begge har kr 601.000,- i årslønn. Beregnet personalkostander
per heltidsplass utgjør ca kr 93.000,-.
Barnehagen eier lokalene selv. Det er balanseført en verdi på 11,6 mill kroner på
tomter og bygninger. Barnehagen hadde avskrivninger på kr 188.000,- for fast
eiendom i 2010. I tillegg har de langsiktig gjeld på 11,2 mill kroner som medfører store
rentekostnader hvert år. Rentekostnadene i 2010 var på kr 450.000,-. Barnehagen har
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i tillegg kostnader til reparasjon/vedlikehold av bygning og andre kostnader til lokaler
på kr 49.000,-. Kostnadene ved å eie lokalene selv utgjør til sammen kr 687.000,- i
tillegg til strøm, renhold, renovasjon o.l.
Totalt areal i barnehagen er ca 700 kvm, i følge eier. Med en kvadratmeterpris på
kr 800,- ville husleie utgjort ca kr 560.000,- årlig, dersom barnehagen hadde leid et
like stort lokale som det de eier. Altså kr 127.000,- mindre enn kostnaden de har i dag
ved å eie lokalene selv. Arealer utover godkjent leke- og oppholdsareal slik som
kontor, bad, garderober, kjøkken og lignende utgjør 385 kvm. I følge rapporten
”Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim” 5 er areal
utenom leke- og oppholdsareal beregnet til 4,6 kvm per heltidsplass. For Vedderheia
barnehage AS utgjør dette arealet 5,9 kvm per heltidsplass.
For å estimere kostnadene for 2011 har vi økt kostnadene i 2010 med deflatoren på
3,4 %.

4.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
8 042 200
8 038 000
4 200

2010
2011 (estimert)
8 954 700
8 356 000
8 300 100
8 582 000
654 600
(226 000)

Årsresultat som fremgår i tabellen ovenfor er i realiteten ordinært resultat før skattekostnad. I følge det offisielle regnskapet for 2010 ble årsresultatet benyttet til styrking
av barnehagens egenkapital. I balansen fremkommer økningen av annen egenkapital
med 1,9 mill kroner. Barnehagen har i sitt offisielle regnskap inntektsført etterbetaling
av offentlig driftstilskudd i 2010, og dette har bidratt til en økning i egenkapitalen.
Avviket mellom økning i egenkapital og resultatet i BASIL skyldes at skattekostnad og
etterbetaling av offentlig driftstilskudd fra kommunen ikke er medregnet i BASIL.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert resultat før skatt på
minus kr 226.000,-.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 1.641.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 128.000,- per heltidsplass i 2010. I vårt estimat for 2011
blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 132.000,-.

5

Rapporten ”Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim” er skrevet i 2005, i
samarbeid mellom ulike fagmiljøer i Trondheim kommune og SINTEF, og med støtte fra Husbanken.
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4.4 Revisjonens vurdering
Vedderheia barnehage AS vil få ca kr 602.000,- mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010.
Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et underskudd
før skatt på ca kr 225.000,- i 2011. Da barnehagen i følge balansen har annen
egenkapital på ca 2,1 mill kroner pr 31.12.2010, ser det likevel ikke ut til at
barnehagen vil få umiddelbare økonomiske problemer som følge av redusert tilskudd,
men egenkapitalen vil bli redusert fremover.
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5 Sebbetåa barnehage
Sebbetåa barnehage er et enkeltpersonforetak som drives på en gård med to eiere.
Barnehagen hadde 13 heltidsplasser i 2010. Gjennomgangen bygger på tall som er
rapportert i BASIL, og det forutsettes at dette er korrekte regnskapstall. Tilskuddet for
2011 (beregnet av kommunen) er økt med ca kr 295.000,- (29%) i forhold til tilskuddet
i 2010.

5.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
901 300
600
271 000
1 172 900

2010
1 013 400
303 400
1 316 800

2011 (estimert)
1 309 000
304 000
1 613 000

Inntektene har økt ganske mye fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og
virker rimelige.
I oversikten mottatt fra kommunen er offentlige driftstilskudd kr 14.000,- høyere enn i
rapporten fra BASIL. Vår gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil
eller mangler når det gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

5.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
911 800
86 300
46 800
1 044 900

2010
862 100
63 600
96 400
1 022 100

2011 (estimert)
891 000
111 000
100 000
1 102 000

Kostnadene har blitt redusert med 2% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 84% av totale
kostnader i 2010. I tillegg kommer utbytte (lønn) til eierne.
Vår gjennomgang av regnskapstallene har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller
mangler når det gjelder kostnadene i 2010.
Det er ikke regnskapsført kostnader til leie av lokale for barnehagen. Noen av de
andre barnehagene har regnskapsført husleie. For å ha likt sammenligningsgrunnlag
med de andre barnehagene, har vi derfor valgt å legge inn en beregnet husleie på
bakgrunn av et areal på 80 kvm (oppgitt av eier) med en forventa markedspris på ca
kr 800/kvm, hensyntatt kostnadsførte reparasjons-/vedlikeholdskostnader i estimatet
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for 2011. For å estimere kostnadene for 2011 har vi økt kostnadene i 2010 med
3,4 %.

5.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
1 172 900
1 044 900
128 000

2010
2011 (estimert)
1 316 800
1 613 000
1 022 100
1 102 000
294 700
511 000

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet for 2010 på kr 294.700,utbetalt som utbytte til eierne av barnehagen. I følge årsplan og årsmelding er det
ansatt en annen person enn eier som styrer i barnehagen i 80% stilling. Med utgangspunkt i dette virker derfor ikke utbytte til eierne urimelig, men det er selvsagt avhengig
av hvor mye arbeidsinnsats disse legger ned i barnehagen.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 511.000,-. Det er da hensyntatt en beregnet husleie på ca kr 64.000,- inkl
reparasjons-/vedlikeholdskostnader. Dersom alt tas som utbytte/lønn til eierne vil
utbyttet være ca 73 % høyere enn i 2010.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 332.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 101.000,- per heltidsplass i 2010 når man inkluderer
utbytte/lønn til eierne.
I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 124.000,-, dersom
hele overskuddet tas ut i ubytte/lønn.

5.4 Revisjonens vurdering
Sebbetåa barnehage vil få ca kr 295.000,- mer i tilskudd i 2011 enn i 2010. Basert på
revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et overskudd på ca
kr 510.000,- i 2011. Det ser dermed ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske
problemer som følge av størrelsen på tilskudd.
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6 Leireklatten barnehage
Leireklatten barnehage er en privat eid barnehage hvor eier er styrer. Barnehagen
hadde 17 heltidsplasser i 2010. Barnehagen har regnskapsplikt, men ikke revisjonsplikt. Vi har i tillegg til regnskapet som er registrert i BASIL, mottatt næringsoppgaven
som er levert i altinn. Tilskuddet for 2011 (beregnet av kommunen) er redusert med ca
kr 113.000,- (7,5%) i forhold til tilskuddet i 2010.

6.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
1 124 800
138 400
478 400
1 741 600

2010
1 511 000
176 800
454 600
2 142 400

2011 (estimert)
1 398 000
183 000
455 000
2 036 000

Inntektene har økt ganske mye fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og
virker rimelige.
Oversikt fra kommunen viser ca kr 47.000,- lavere offentlige driftstilskudd enn
rapportert i BASIL. Vår gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller
mangler når det gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

6.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
1 183 100
96 300
138 700
1 418 100

2010
1 268 900
82 300
145 000
1 496 200

2011 (estimert)
1 312 000
85 000
150 000
1 547 000

Kostnadene har økt med 6% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 85% av totale kostnader i
2010. I tillegg kommer utbytte (lønn) til eier.
Det er regnskapsført tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne med
kr 119.700,-. Det er imidlertid ikke oppført kostnader knyttet til dette i regnskapsrapporten. Vår gjennomgang av regnskapstallene har ikke gitt indikasjoner på
vesentlige feil eller mangler når det gjelder kostnadene i 2010.
For å estimere kostnadene for 2011 har vi økt kostnadene i 2010 med 3,4 %.
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6.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
1 741 600
1 418 100
323 500

2010
2011 (estimert)
2 142 400
2 036 000
1 496 200
1 547 000
646 200
489 000

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet på kr 646.200,- i 2010
benyttet til styrking av barnehagens egenkapital. Vi har mottatt næringsoppgaven for
2010 fra barnehagen, der det står oppført en skattepliktig næringsinntekt på
kr 650.500,- og i balansen fremkommer økning i egenkapital med kr 193.200,- fra
2009 til 2010. Det er ikke krav til egenkapital i et enkeltpersonforetak. Et overskudd i
virksomheten overføres til eierens selvangivelse og behandles som inntekt. Årsresultatet på kr 646.200,- i 2010 blir derfor å anse som utbytte/lønn til eier.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 489.000,-.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 448.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 126.000,- per heltidsplass i 2010 når man inkluderer
utbytte/lønn til eier med kr 646.200,-.
I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass ca kr 120.000,- dersom
hele overskuddet tas ut i utbytte/lønn.

6.4 Revisjonens vurdering
Leireklatten barnehage vil få ca kr 113.000,- mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010.
Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et overskudd på
ca kr 490.000,- i 2011. Det ser dermed ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske
problemer som følge av redusert tilskudd.
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7 Spiren barnehage Søgne AS
Spiren barnehage Søgne AS er et aksjeselskap som er eid av Oasen Bibelsenter.
Barnehagen hadde 56 heltidsplasser i 2010. Barnehagen har regnskaps- og
revisjonsplikt. Vi har i tillegg til regnskapet som er registrert i BASIL, mottatt næringsoppgaven som er levert i altinn. Tilskuddet for 2011 (beregnet av kommunen) er
redusert med ca kr 490.000,- (8%) i forhold til tilskuddet i 2010.

7.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
5 207 200
276 000
1 643 800
7 127 000

2010
6 375 400
265 400
1 562 700
8 203 500

2011 (estimert)
5 886 000
274 000
1 568 000
7 728 000

Inntektene har økt ganske mye fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og
virker rimelige. Vår gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller
mangler når det gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

7.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
5 699 600
854 600
539 300
7 093 500

2010
6 062 100
839 200
610 800
7 512 100

2011 (estimert)
6 268 000
868 000
632 000
7 768 000

Kostnadene har økt med 6% fra 2009 til 2010. Personalkostnader utgjør 81% av
totale kostnader i 2010. Beregnet personalkostander per heltidsplass utgjør ca
kr 108.000,-. Gjennomsnittlig årslønn inkl feriepenger utgjør ca kr 340.000 per årsverk. Dette er basert på at barnehagen har ca 15 årsverk, slik det er oppgitt i årsmeldingen for 2010.
Det er inntektsført tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne med
ca kr 260.000,- i 2010. Det er imidlertid ikke oppført kostnader knyttet til dette i
regnskapsrapporten i BASIL.
Det er regnskapsført ca kr 425.000,- i leie av lokaler i 2010. Eier er én av tre utleiere.
Vi har fått opplyst fra eier at barnehagen disponerer et areal på 565 kvm fordelt på tre
avdelinger. Basert på en antatt markedspris i Søgne på kr 800,- per kvm ville husleie
utgjøre ca kr 452.000,- for leie av tilsvarende lokaler. I tillegg til husleie kommer andre
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kostnader (lys, varme, vedlikehold, inventar, renovasjon m.m.) knyttet til lokalene på
ca kr 313.000,-.
Arealer utover godkjent leke- og oppholdsareal slik som kontor, bad, garderober,
kjøkken og lignende utgjør 302 kvm. I følge rapporten ”Funksjons- og arealprogram
for kommunale barnehager i Trondheim” er areal utenom leke- og oppholdsareal
beregnet til 4,6 kvm per heltidsplass. For Spiren barnehage Søgne AS utgjør dette
arealet 5,4 kvm per heltidsplass.
Vår gjennomgang av regnskapstallene har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller
mangler når det gjelder kostnadene i 2010. For å estimere kostnadene for 2011 har vi
økt kostnadene i 2010 med 3,4 %.

7.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
7 127 000
7 093 500
33 500

2010
2011 (estimert)
8 203 500
7 728 000
7 512 100
7 768 000
691 400
(40 000)

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet for 2010 på kr 691.400,benyttet til styrking av barnehagens egenkapital. Vi har mottatt næringsoppgaven for
2010 fra barnehagen, og i den fremkommer økning i egenkapital med 1,5 mill kroner
fra 2009 til 2010. Barnehagen har i sitt offisielle regnskap inntektsført etterbetaling av
offentlig driftstilskudd i 2010, og dette har bidratt til økning i egenkapitalen.
Differansen mellom økning i egenkapital i næringsoppgaven og resultatet i BASIL har
sammenheng med etterbetaling av for lite utbetalt offentlig driftstilskudd fra 20082009, samt skatt.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på minus
kr 40.000,-.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 1.448.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 134.000,- per heltidsplass i 2010 (styrking av egenkapitalen ikke er tatt med). I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 139.000,-.

7.4 Revisjonens vurdering
Spiren barnehage Søgne AS vil få ca kr 490.000,- mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010.
Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et underskudd
på ca kr 40.000,- i 2011. Da barnehagen pr 31.12.2010 i følge næringsoppgaven har
ca 1,5 mill kroner i annen egenkapital, ser det allikevel ikke ut til at barnehagen vil få
økonomiske problemer som følge av redusert tilskudd, men egenkapitalen vil bli noe
redusert fremover.
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8 Sangvik barnehage
Sangvik gårdsbarnehage er et enkeltpersonforetak hvor eier er styrer i barnehagen.
Barnehagen hadde 12 heltidsplasser i 2010. Vi har i tillegg til regnskapet som er
registrert i BASIL, mottatt næringsoppgaven som er levert i altinn. Tilskuddet for 2011
(beregnet av kommunen) er redusert med ca kr 44.000,- (4,3%) i forhold til tilskuddet i
2010.

8.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
666 600
679 000
1 345 600

2010
1 019 400
16 600
359 700
1 395 700

2011 (estimert)
976 000
17 000
360 000
1 353 000

Inntektene har økt med 3,7% fra 2009 til 2010. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og virker rimelige.
Vår gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det
gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

8.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
449 200
227 100
113 900
790 200

2010
540 600
164 500
138 600
843 700

2011 (estimert)
559 000
170 000
143 000
872 000

Kostnadene har økt med 12% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 64% av totale kostnader i
2010. I tillegg kommer lønn/utbytte til eier/styrer.
Det er regnskapsført husleie med kr 120.000,- i 2010. Husleie betales til ektefellen til
styrer og eier. Barnehagen drives på gården der de bor. Fordelt på et areal på
107 kvm (i godkjenning fra kommunen), gir dette en pris på ca kr 1.100,- per kvm.
Dette er ca kr 300,- høyere enn forventa markedspris pr kvm i Søgne som antas å
være rundt kr 800,-. Kostnader til lys, varme, inventar og andre leiekostnader m.m. på
til sammen kr 44.500,- kommer i tillegg. Kostnadene til husleie er ikke trukket ut ved
estimering av kostnadene for 2011, da disse ikke anses å være ekstraordinære for
2010. Vår gjennomgang av regnskapstallene har ikke gitt indikasjoner på vesentlige
feil eller mangler når det gjelder kostnadene i 2010.
For å estimere kostnadene for 2011 har vi økt kostnadene i 2010 med 3,4 %.
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8.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
1 345 600
790 200
555 400

2010
2011 (estimert)
1 395 700
1 353 000
843 700
872 000
552 000
481 000

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet for 2010 på kr 552.000,benyttet til utbetaling av utbytte/lønn. Da eier arbeider som styrer i barnehagen, samt
at ektefellen står for diverse vaktmesterarbeid, synes ikke revisjonen dette er urimelig.
Vi har mottatt næringsoppgaven for 2010 fra barnehagen, og i den fremkommer
skattemessig næringsinntekt med kr 514.700,-.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 481.000,-.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 92.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 116.000,- per heltidsplass i 2010. Da er utbytte/lønn tatt
med.
I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 113.000,-, dersom
hele overskuddet tas ut i utbytte/lønn.

8.4 Revisjonens vurdering
Sangvik gårdsbarnehage vil få ca kr 44.000,- mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010.
Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil gå med et overskudd på ca kr 480.000,- i 2011, etter at det er kostnadsført ca kr 170.000,- i
kostnader knyttet til lokaler. Basert på revisjonens gjennomgang ser det ikke ut til at
barnehagen vil få økonomiske problemer som følge av redusert tilskudd.
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9 Søgne barnehage AS
Søgne barnehage er organisert som et aksjeselskap. Barnehagen er en del av Fire
årstider som er en privateid barnehagekjede. Barnehagen er delt opp i seks
avdelinger og hadde 94 heltidsplasser pr 15. desember 2010. Selskapet har
regnskaps- og revisjonsplikt. Vi har mottatt regnskapet som ble registrert i BASIL i
2010 og årsregnskapene for 2009 og 2010. Det ble ikke registrert regnskapstall i
BASIL i 2009. Vi har derfor tatt utgangspunkt i barnehagens offisielle regnskap for
2009. Tilskuddet for 2011 er redusert med ca 2 mill kroner (17%) i forhold til tilskuddet
i 2010.

9.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
10 025 700
4 583 700
14 609 400

2010
11 729 900
2 667 400
14 397 300

2011 (estimert)
9 706 000
2 676 000
12 382 000

Totale inntekter har hatt en liten nedgang fra 2009 til 2010. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er gjennomgått og virker rimelige.
Det er ført ca kr 656.000,- under kommunale driftstilskudd i BASIL for 2010, i stedet
for ca kr 4.297.000,- som er det riktige beløpet. Dette skyldes at etterbetalingen først
hadde blitt tatt med. Når denne skulle trekkes ut igjen, ble det gjort to ganger. Tallene
i tabellen over viser faktisk tilskudd for 2010 (utenom etterbetalingen).
Med unntak av overnevnte har vår gjennomgang ikke gitt indikasjoner på vesentlige
feil eller mangler når det gjelder inntektene i 2010.
Sammensetningen mellom små og store barn har endret seg mye fra 15.12.2009 til
15.12.2010 i følge årsmeldingen. Dersom barnehagen hadde hatt samme sammensetning av små og store barn per 15.12.2010 som i 2009 ville tilskuddet ha vært
11 mill kroner i 2011 i stedet for 9,7 mill kroner. En annen årsak til at tilskuddet er
redusert fra 2010 til 2011 er kostnadsnivået i de kommunale barnehagene, som ligger
til grunn for beregningen av satsene for tilskudd.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.
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9.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
8 634 200
2 929 100
1 524 400
13 087 700

2010
8 522 800
2 472 300
1 686 400
12 681 500

2011 (estimert)
8 813 000
2 560 000
1 418 000
12 791 000

Kostnadene er 3% lavere i 2010 enn i 2009. Barnehagen har som nevnt hatt langt
færre små barn i 2010 enn i 2009, hvilket tilsier at det kan være rimelig at utgiftene er
noe redusert. Lønn utgjør 72% av totale kostnader i 2010. Vi har kontrollert nivået på
lønnskostnadene og finner dette i hovedsak til å være rimelig. Lønn til daglig leder er
ca kr 558.000,-. Minstelønn til styrer med godkjent utdanning med ansvar for 17-21
årsverk er i følge tariffavtalen kr 482.000,-. Beregnet personalkostander per heltidsplass utgjør ca kr 91.000,-.
Barnehagen eier lokalene selv. Balanseført verdi for tomter og bygninger er ca 24 mill
kroner per 31.12.2010. Barnehagen har årlige avskrivninger på ca 1,5 mill kroner. I
tillegg har de langsiktig gjeld på 38,2 mill kroner som medførte rentekostnader på ca
kr 850.000,- i 2010. Totalt utgjorde avskrivninger og rentekostnader ca 2,3 mill kroner
i 2010.
Totalt areal i barnehagen er 981 kvm i følge brev fra Søgne kommune angående
godkjenning av barnehagen. Med en kvadratmeterpris på kr 800,- ville husleie utgjort
ca kr 785.000,- årlig, dersom barnehagen hadde leid et like stort lokale som det de
eier. Arealer utover godkjent leke- og oppholdsareal slik som kontor, bad, garderober,
kjøkken og lignende utgjør 443 kvm. I følge rapporten ”Funksjons- og arealprogram
for kommunale barnehager i Trondheim” er areal utenom leke- og oppholdsareal
beregnet til 4,6 kvm per heltidsplass. For Søgne barnehage AS utgjør dette arealet
4,7 kvm per heltidsplass.
Estimerte kostnader for 2011
Barnehagen har hatt en del kostnader knyttet til konsulentbistand i 2010, blant annet i
forbindelse med erstatningskravet mot Søgne kommune. Det er regnskapsført ca
kr 270.000,- på konto ”6640 konsulentbistand” i 2009, og ca kr 566.000,- i 2010. Det
ble inngått forlik med Søgne kommune i juli 2011. Vi har derfor valgt å ta ca 50% av
kostnadene til konsulentbistand i 2010 med i estimatet for 2011 (kr 300.000,-). Rentekostnadene er beholdt på samme nivå som i 2010 siden vi ikke kjenner nedbetalingsplanen og rentenivået. Vi har ellers ikke fått opplyst om noen ekstraordinære
kostnader i 2010. Øvrige kostnader er økt med deflatoren på 3,4%.
Det er rimelig å anta at personalkostnadene i 2011 vil reduseres noe som følge av at
barnehagen nå har færre små barn. Vi har likevel valgt å ta utgangspunkt i
kostnadene for 2010, fordi det er vanskelig å estimere hvor mye dette vil utgjøre for
barnehagen.
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9.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
14 609 400
13 087 700
1 521 700

2010
2011 (estimert)
14 397 300
12 382 000
12 681 500
12 791 000
1 715 800
(409 000)

Årsresultatet til Søgne barnehage AS er noe annet enn det som fremkommer her.
Dette skyldes blant annet at etterbetalingen av for lite utbetalt tilskudd tidligere år er
inntektsført i 2010 i årsregnskapet. I tillegg må barnehagen betale skatt, noe som ikke
fremkommer her. Det er ikke tatt ut utbytte til eiere. Årsregnskapet viser at
barnehagen har annen egenkapital på 3,2 mill kroner per 31.12.2010.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 3.640.900,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som ble etterbetalt i 2010.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert underskudd på ca
kr 410.000,-. Annen egenkapital er pr. 31.12.2010 på 3,2 mill kroner. I vår beregning
er ikke utbetaling av erstatning på 1,9 mill kroner fra Søgne kommune tatt med.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 135.000,- per heltidsplass i 2010. I vårt estimat for 2011
blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 136.000,-.

9.4 Revisjonens vurdering
Søgne barnehage AS vil få ca 2 mill kroner mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010. Noe
av årsaken til at tilskuddet er redusert er endring i sammensetningen av små og store
barn. Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et
underskudd på ca kr 410.000,- i 2011. Dersom vi holder kostnader til konsulentbistand
på kr 300.000,- utenom, ville underskuddet ha vært ca kr 110.000,-.
Da barnehagen i følge balansen har annen egenkapital på ca 3,2 mill kroner pr
31.12.2010, ser det likevel ikke ut til at barnehagen vil få umiddelbare økonomiske
problemer som følge av redusert tilskudd, men egenkapitalen vil bli redusert fremover.
I vårt estimat for 2011 har vi ikke tatt høyde for erstatningen fra Søgne kommune og
mulig reduserte personalkostnader som følge av færre små barn i barnehagen.
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10 Oftenes barnehage
Oftenes familiebarnehage er organisert som et enkeltpersonforetak hvor eier er ansatt
som assistent/leder. Barnehagen hadde 9 heltidsplasser i 2010, og barnehagen har
opplyst at det er 2,4 årsverk. Vi har i tillegg til regnskapet som er registrert i BASIL,
mottatt næringsoppgaven for 2010. Tilskuddet for 2011 (beregnet av kommunen) er
økt med kr 37.000,- (3%) i forhold til tilskuddet i 2010 oppgitt i BASIL.

10.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
787 700
226 300
1 014 000

2010
2011 (estimert)
1 139 900
1 177 000
220 700
221 000
1 360 600
1 398 000

Inntektene har økt med 34% fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling i 2010 er kontrollert og virker rimelig.
Det er ikke opplyst om kostpenger i årsmeldingen.
I oversikten mottatt fra kommunen er offentlige driftstilskudd kr 2.500,- høyere enn i
rapporten fra BASIL. I beregningen har vi lagt til grunn tallene hentet fra BASIL. Vår
gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder
inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011.

10.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
452 500
124 800
126 600
703 900

2010
486 300
124 200
159 000
769 500

2011 (estimert)
503 000
87 000
164 000
754 000

Kostnadene har økt med 9% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 63% av driftskostnadene i
2010. I tillegg kommer utbytte (lønn) til eier.
Det er oppført husleie på kr 12.000,-. Vi har fått opplyst fra eier at det ikke er inngått
leiekontrakt. Eier av barnehagen er utleier, og leien er ment å dekke slitasje,
reparasjon og vedlikehold. Kostnader til lys og varme kommer i tillegg, og noen
mindre kostnader til reparasjon og vedlikehold. Vi har fått opplyst fra eier at barnehagen disponerer ca 70 kvm, og kvadratmeterprisen inkl reparasjons- og
vedlikeholdskostnader blir ca kr 190,-. Denne kvadratmeterprisen er lavere enn
forventet markedspris i Søgne på kr 800,- per kvm.
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For å estimere kostnadene for 2011 har vi holdt utenom til sammen kr 40.000,-. Dette
fordi kostnader til verktøy/inventar er høyere i 2010 i forhold til 2009. Vi har derfor lagt
til grunn at disse kostnadene var ekstraordinære i 2010. De resterende kostnadene i
2010 har vi økt med deflatoren på 3,4 %. Vår gjennomgang av regnskapstallene har
ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder kostnadene i
2010.

10.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
1 014 000
703 900
310 100

2010
2011 (estimert)
1 360 600
1 398 000
769 500
754 000
591 100
644 000

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet for 2010 på kr 591.100,disponert som utbytte/lønn til eier i barnehagen.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 404.900,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som ble etterbetalt i 2010. Dette kommer i tillegg til
årsresultatet for 2010 som vist i tabellen over.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 644.000,-. Dersom alt tas ut som utbytte/lønn til eier vil utbytte være ca 9% høyere
enn i 2010.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Kostnad per heltidsplass utgjør kr 151.000,- i 2010 når man inkluderer utbytte/lønn til
eier. I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 155.000,- dersom
hele overskuddet tas ut i utbytte. Dersom noe av overskuddet blir overført til egenkapital vil ikke dette regnes som en kostnad i 2011 og må da ikke tas med i
beregningen.

10.4 Revisjonens vurdering
Oftenes familiebarnehage vil få ca kr 37.000,- mer i tilskudd i 2011 enn i 2010. Basert
på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil gå med et overskudd på
ca kr 644.000,- i 2011. Det ser ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske problemer
som følge av størrelsen på tilskuddet.

Side 26 av 43

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS

11 Salemsveien barnehage
Salemsveien familiebarnehage er organisert som et enkeltpersonforetak hvor eier er
styrer. Barnehagen hadde 10 heltidsplasser i 2010, og barnehagen har opplyst at det
er 2 årsverk. Vi har mottatt regnskapet som er registrert i BASIL. Tilskuddet for 2011
(beregnet av kommunen) er økt med kr 89.000,- (8%) i forhold til tilskuddet i 2010
oppgitt i BASIL.

11.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Salgsinntekt (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
840 500
18 500
202 500
1 061 500

2010
1 067 500
231 700
1 299 200

2011 (estimert)
1 157 000
232 000
1 389 000

Inntektene har økt med 22% fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling i 2010 er kontrollert og virker rimelig
Det er ikke opplyst om kostpenger i årsmeldingen.
I oversikten mottatt fra kommunen er offentlige driftstilskudd kr 14.000,- høyere enn i
rapporten fra BASIL. I beregningen har vi lagt til grunn tallene hentet fra BASIL. Vår
gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder
inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011.

11.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
347 800
114 200
122 500
584 500

2010
377 800
116 000
122 900
616 700

2011 (estimert)
391 000
195 000
127 000
713 000

Kostnadene har økt med 5,5% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 61% av driftskostnadene
i 2010. I tillegg kommer utbytte (lønn) til eier.
Det er ikke regnskapsført kostnader til leie av lokale for barnehagen. Noen av de
andre barnehagene har regnskapsført husleie. Vi har fått opplyst fra eier at barnehagen disponerer ca 94 kvm. For å ha likt sammenligningsgrunnlag med de andre
barnehagene, har vi derfor valgt å legge inn en beregnet husleie på bakgrunn av
opplyst areal med en antatt rimelig leiekostnad på kr 800,- per kvm, hensyntatt
kostnadsførte reparasjons-/vedlikeholdskostnader i estimatet for 2011.
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Det er ikke opplyst om ekstraordinære kostnader i 2010. For å estimere kostnadene
for 2011 har vi økt kostnadene i 2010 med deflatoren på 3,4 %. Vår gjennomgang av
regnskapstallene har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det
gjelder kostnadene i 2010.

11.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
1 061 500
584 500
477 000

2010
2011 (estimert)
1 299 200
1 389 000
616 700
713 000
682 500
676 000

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet for 2010 på kr 682.500,disponert som utbytte (lønn) til eier/styrer i barnehagen.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 676.000,-. Det er da hensyntatt en beregnet husleie på ca kr 75.000,- inkl
reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Dersom alt tas som utbytte/lønn til eierne vil
utbyttet være ca 1% lavere enn i 2010.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 257.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Kostnad per heltidsplass utgjør kr 130.000,- i 2010 når man inkluderer utbytte/lønn til
eierne. I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 139.000,dersom hele overskuddet tas ut i utbytte. Dersom noe av overskuddet blir overført til
egenkapital vil ikke dette regnes som en kostnad i 2011 og må da ikke tas med i
beregningen.

11.4 Revisjonens vurdering
Salemsveien familiebarnehage vil få ca kr 90.000,- mer i tilskudd i 2011 enn i 2010.
Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil gå med et overskudd på ca. kr 676.000,- i 2011. Det ser ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske
problemer som følge av størrelsen på tilskuddet.
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12 Lisebo barnehage
Lisebo barnehage er en familiebarnehage hvor eier er styrer. Barnehagen hadde 12
heltidsplasser i 2010. I tillegg til regnskapet som er registrert i BASIL, har vi mottatt
næringsoppgaven som er levert i altinn. Tilskuddet for 2011 (beregnet av kommunen)
er økt med ca kr 320.000,- (29%) i forhold til tilskuddet i 2010 oppgitt i BASIL.

12.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
1 006 700
279 500
1 286 200

2010
1 086 400
300 700
1 387 100

2011 (estimert)
1 407 000
301 000
1 708 000

Inntektene har økt med 7,8% fra 2009 til 2010. Økningen skyldes både større
offentlige tilskudd og økte salgsinntekter. Inntektsført foreldrebetaling i 2010 er
kontrollert og virker rimelig. Det er opplyst fra barnehagen at det ikke betales kostpenger.
I oversikten mottatt fra kommunen er offentlige tilskudd ca kr 72.000,- høyere enn det
som er rapportert i BASIL. Vår gjennomgang har ikke gitt andre indikasjoner på
vesentlige feil eller mangler når det gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

12.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
551 600
64 100
223 400
839 100

2010
531 700
302 400
307 200
1 141 300

2011 (estimert)
550 000
185 000
255 000
990 000

Kostnadene har økt med 36% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 46% av totale kostnader i
2010. Den kraftige økningen i kostnader har sammenheng med etterbetalingen til de
private barnehagene som ble foretatt i slutten av 2010. Barnehagen brukte disse
pengene på å pusse opp og kjøpe nytt utstyr, samt anskaffelse av en minibuss.
I estimeringen av kostnader for 2011 har vi derfor valgt å holde utenom ca
kr 260.000,- som anses som ekstraordinære kostnader i 2010.
Det er ikke regnskapsført kostnader til leie av lokaler for barnehagen. For å få et riktig
sammenligningsgrunnlag i forhold til barnehagene som har regnskapsført husleie, har
vi valgt å ta med beregnet husleie basert på en forventa markedspris på
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kr 800/kvm x et areal på ca 100 kvm inn i estimatet for 2011. Kostnadene for 2010
justert for forholdene over har vi økt med deflatoren på 3,4%.
Med unntak av ovennevnte, har vår gjennomgang av regnskapstallene ikke gitt
indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder kostnadene i 2010.

12.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
1 286 200
839 100
447 100

2010
2011 (estimert)
1 387 100
1 708 000
1 141 300
990 000
245 800
718 000

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet for 2010 på kr 245.800,disponert som utbytte/lønn til eier/styrer i barnehagen. Det var i 2010 store kostnader
knyttet til oppussing, kjøp av inventar og utstyr og lignende, som nevnt over. Hvis man
ser vekk fra disse kostnadene, ville overskuddet blitt mer enn doblet.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 226.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som ble etterbetalt i 2010. Dette kommer i tillegg til
årsresultatet for 2010 som vist i tabellen over.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 718.000,-. Det er da hensyntatt en beregnet husleie på ca kr 80.000,- inkl
reparasjons-/vedlikeholdskostnader.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 116.000,- per heltidsplass i 2010.
I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 142.000,- dersom hele
overskuddet tas ut som utbytte/lønn.

12.4 Revisjonens vurdering
Lisebo Familiebarnehage vil få ca kr 320.000,- mer i tilskudd i 2011 enn i 2010. Basert
på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil gå med et overskudd på
ca kr 720.000,- i 2011. Det ser ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske problemer
som følge av størrelsen på tilskuddet.
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13 Blåsmoen familiebarnehage
Blåsmoen familiebarnehage er organisert som et enkeltpersonforetak. Det er i hovedsak eier og hennes ektefelle som jobber i barnehagen. Barnehagen hadde 6 heltidsplasser i 2010. Tilskuddet for 2011 (beregnet av kommunen) er redusert med ca
kr 135.000,- (15%) i forhold til inntektsført tilskudd i 2010.

13.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
652 300
137 600
789 900

2010
890 800
150 300
1 041 100

2011 (estimert)
756 000
167 000
923 000

Inntektene har økt ganske mye fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og
virker rimelige.
Det er en differanse mellom oversikt over offentlig tilskudd i 2010 mottatt fra
kommunen og rapportert i BASIL på kr 17.000,-, Vår gjennomgang har ikke gitt
indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder inntektene i 2010.
Vår gjennomgang ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder
inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

13.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
60 000
102 600
162 600

2010
33 000
126 400
159 400

2011 (estimert)
34 000
131 000
165 000

I regnearket i BASIL er lønnsutgiftene til eier og hennes ektefelle ført på konto for
lønn. I et enkeltpersonforetak kan ikke eier og ektefelle ta ut lønn, men overskuddet
som står igjen skal tas som lønn/utbytte. Vi har derfor valgt å trekke ut dette fra lønnskostnadene slik at det i stedet fremkommer som et overskudd. Personalkostnadene
som gjenstår gjelder en nyutdannet førskolelærer som jobbet en dag i uken i 2009 og
våren 2010.
Kostnadene har blitt redusert med ca 2% fra 2009 til 2010. I tillegg kommer utbytte
(lønn) til eierne. Andre driftskostnader på kr 126.400,- er beregnet ved bruk av
standardfradrag. Dette har familiebarnehager anledning til å gjøre i næringsoppgaven.
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Det er ikke utenkelig at barnehagen ville hatt høyere kostnader i regnskapet, dersom
de hadde brukt faktiske kostnader.
Barnehagen disponerer ca 90kvm av boligen. Det er ikke regnskapsført kostnader til
leie av lokale for barnehagen. Med en kvm pris på kr 800,- vil husleien bli ca
kr 72.000,-. Siden barnehagen ikke har lagt inn faktiske kostnader (utenom personalkostnader) velger vi å ikke legge inn husleie i estimatet for 2011 heller.
For å estimere kostnadene for 2011 har vi økt driftskostnadene i 2010 med 3,4 %.

13.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
789 900
162 600
627 300

2010
2011 (estimert)
1 041 100
923 000
159 400
165 000
881 700
758 000

Barnehagen hadde i 2010 et overskudd på ca kr 882.000,- . Basert på tariffavtalen har
vi beregnet minstelønn for styrer med godkjent utdannelse og minstelønn til arbeidstaker uten særskilt krav til utdannelse på til sammen kr 567.000,-. Overskuddet i 2010
er ca kr 315.000,- høyere.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 758.000,-. Dersom alt tas som utbytte/lønn til eierne vil utbyttet være ca 14 %
lavere enn i 2010. Utbyttet er likevel ca kr 191.000,- høyere enn beregnet lønnsnivå.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 44.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 174.000,- per heltidsplass i 2010 når man inkluderer
utbytte/lønn til eierne. I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass
kr 154.000,-.

13.4 Revisjonens vurdering
Blåsmoen familiebarnehage vil få ca kr 135.000,- mindre i tilskudd i 2011 enn i 2010.
Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et overskudd på
ca kr 758.000,- i 2011. Det ser dermed ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske
problemer som følge av redusert tilskudd.
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14 Stokkelandsåsen familiebarnehage
Stokkelandsåsen familiebarnehage er organisert som et enkeltpersonforetak. Barnehagen hadde 10 heltidsplasser i 2010 og 3 årsverk. Tilskuddet for 2011 (beregnet av
kommunen) er økt med ca kr 133.000,- (12%) i forhold til inntektsført tilskudd i 2010.

14.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
722 100
256 900
979 000

2010
1 093 600
216 500
1 310 100

2011 (estimert)
1 227 000
216 000
1 443 000

Inntektene har økt ganske mye fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og
virker rimelige.
Vår gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det
gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

14.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
391 300
86 000
92 100
569 400

2010
439 300
166 400
110 900
716 600

2011 (estimert)
613 000
172 000
115 000
900 000

Kostnadene har økt med ca 25% fra 2009 til 2010. I tillegg kommer utbytte (lønn) til
eierne. Barnehagen disponerer ca 110kvm av boligen. I stedet for å betale husleie,
betaler barnehagen for vedlikehold og oppussing. Det er i 2010 belastet ca 53.000,- til
reparasjon og vedlikehold. Dersom man i stedet hadde beregnet en husleie ville
denne tilsvart ca kr 88.000,- pr år, med en kvm pris på kr 800,-. Vi har fått opplyst fra
barnehagen at det også i 2011 vil komme en del utgifter til oppussing. Nivået på
vedlikehold vil sannsynligvis avta etter dette.
For å estimere kostnadene for 2011 har vi økt driftskostnadene i 2010 med 3,4 %. Vi
har i tillegg lagt til ca kr 159.000,- til ny førskolelærer. I årsmeldingen for 2010 står det
at barnehagen regner med å ansette en førskolelærer i april 2011 i en 40-50 %
stilling.
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14.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
979 000
569 400
409 600

2010
2011 (estimert)
1 310 100
1 443 000
716 600
900 000
593 500
543 000

Barnehagen hadde i 2010 et overskudd på ca kr 594.000,-. Minstelønn for stilling med
krav om høyskoleutdanning med lederansvar (barnehagen hadde dispensasjon for
utdanningskravet i 2010), er i følge hovedtariffavtalen mellom kr 357.000,- og
402.000,-, avhengig av ansiennitet. Overskuddet i 2010 er ca kr 192.000,- høyere enn
øverste grense. (16 års ansiennitet).
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 543.000,-. Dersom alt tas som utbytte/lønn til eierne vil utbyttet være ca 8 % lavere
enn i 2010. Utbyttet er likevel ca kr 141.000,- høyere enn beregnet lønnsnivå. I tillegg
til en del vedlikeholdskostnader har barnehagen kjøpt inn en del inventar i 2010. Også
estimatet for 2011 viser at driften vil gå med overskudd, selv med tilsvarende nivå på
vedlikeholdskostnader og innkjøp til inventar som i 2010. Dette tilsier at barnehagen
vil få et enda større overskudd når de er ferdige med oppussingen.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 236.000,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 131.000,- per heltidsplass i 2010 når man inkluderer
utbytte/lønn til eierne.
I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 144.000,-.

14.4 Revisjonens vurdering
Stokkelandsåsen familiebarnehage vil som nevnt få ca kr 133.000,- mer i tilskudd i
2011 enn i 2010. Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil
gå med et overskudd på ca kr 543.000,- i 2011. Revisjonens gjennomgang gir ikke
indikasjoner på at barnehagen vil få økonomiske problemer som følge av størrelsen
på tilskuddet.
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15 Giskedalen barnehage
Giskedalen familiebarnehage er organisert som et enkeltpersonforetak. Barnehagen
hadde seks heltidsplasser i 2010 og ca 2 årsverk. Tilskuddet for 2011 (beregnet av
kommunen) er redusert med ca kr 330.000,- (30%) i forhold til inntektsført tilskudd i
2010.

15.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Andre inntekter (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
637 000
4 700
114 400
756 100

2010
1 056 800
18 500
161 400
1 236 700

2011 (estimert)
728 000
19 000
161 000
908 000

Inntektene har økt med ca 64% fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling og kostpenger i 2010 er kontrollert og
virker rimelige.
Det er en differanse mellom oversikt over offentlig tilskudd i 2010 mottatt fra
kommunen og rapportert i BASIL på kr 21.000,-, Vår gjennomgang har ikke gitt
indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011,
og resterende inntekter i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4%.

15.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
259 500
144 400
46 900
450 800

2010
575 200
200 100
87 600
862 900

2011 (estimert)
417 000
155 000
90 000
662 000

Kostnadene har økt med ca 91% fra 2009 til 2010. Dette skyldes at eier i 2009 jobbet i
barnehagen og tok utbytte som lønn. I 2010 var eieren i permisjon og de måtte derfor
ansette en vikar. Overskuddet i 2010 er i følge årsregnskapet i BASIL overført til
annen egenkapital. Dersom man tar kostnader inkl utbytte/lønn i 2009 mot kostnader
(utenom overskuddet) i 2010 har kostnadene økt med 14% fra 2009 til 2010. Nivået er
fremdeles høyt, men mye mer rimelig. Barnehagen disponerer ca 90 kvm av boligen
(halvparten). Det er kostnadsført kr 78.000,- i husleie. Dette tilsvarer en kvm pris på
ca kr 860,-. Dette er nært forventet markedspris i Søgne på kr 800,-.
For å estimere kostnadene for 2011 har vi forutsatt at eier er tilbake i jobb i 100%. Og
at det i tillegg jobber en assistent i 100% stilling og en førskolelærer i 40% stilling.
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Dette er tilsvarende årsverkene som er oppgitt i årsmeldingen for 2010, med 2,4 årsverk. I tillegg har vi trukket ut kr 50.000,- av posten inventar og utstyr fordi barnehagen har oppgitt at de har kjøpt inn ekstra utstyr som følge av etterbetalingen fra
kommunen. Siden vi ikke har tatt med inntektene knyttet til dette, holder vi også
utenom kostnader. De resterende driftskostnadene i 2010 har vi økt med 3,4 %.

15.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
756 100
450 800
305 300

2010
2011 (estimert)
1 236 700
908 000
862 900
662 000
373 800
246 000

Barnehagen hadde i 2010 et overskudd på ca kr 373.800,-, som i følge årsregnskapet
i BASIL er overført til annen egenkapital.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 246.000,-. Dette står igjen som lønn til eier. Vi har forutsatt at eier jobber 100%.
Minstelønn for en barne- og ungdomsarbeider er i følge hovedtariffavtalen
kr 292.800,- ved 4 års ansiennitet. Barnehagen har hatt åpent i 4 år, så eier har minst
4 års ansiennitet. Dette tyder derfor på at overskuddet er noe lavt i forhold til hva eier
kunne forvente å få i lønn som ansatt i en barnehage.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 238.900,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som har blitt etterbetalt i 2011. Dette er ikke tatt
med i estimatet for 2011.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 206.000,- per heltidsplass i 2010. Hovedårsaken til at
denne er så høy er på grunn av høyt utbytte til eier, som var i permisjon i nesten hele
2010. Dersom utbytte ble holdt utenfor ville kostnaden utgjør kr 144.000,-.
I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass kr 148.000,-.

15.4 Revisjonens vurdering
Giskedalen familiebarnehage vil som nevnt få ca kr 330.000,- mindre i tilskudd i 2011
enn i 2010. Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen vil få et
overskudd på ca kr 246.000,- i 2011.
Barnehagen har lite å gå på og vil kunne få økonomiske problemer dersom det
påløper ekstraordinære kostnader. Estimert overskuddet til eier i 2011 er ca
kr 47.000,- lavere enn minstelønn i tariffavtalen.
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16 Hølleveien barnehage
Hølleveien familiebarnehage er organisert som et enkeltpersonforetak hvor eier er
daglig leder. Barnehagen hadde 10 heltidsplasser i 2010, og barnehagen har opplyst
at det er 2,7 årsverk. Vi har mottatt regnskapet som er registrert i BASIL. Tilskuddet
for 2011 (beregnet av kommunen) er økt med kr 280.000,- (31%) i forhold til tilskuddet
i 2010 oppgitt i BASIL.

16.1 Inntekter
Offentlig driftstilskudd
Andre tilskudd
Salgsinntekt (foreldrebet, kostpenger o.l.)
Sum inntekter

2009
757 500
256 900
1 014 400

2010
900 800
255 900
1 156 700

2011 (estimert)
1 181 000
256 000
1 437 000

Inntektene har økt med 14% fra 2009 til 2010. Økningen skyldes i hovedsak større
offentlige tilskudd. Inntektsført foreldrebetaling i 2010 er kontrollert og virker rimelig.
Det er opplyst i årsmeldingen at det ikke betales kostpenger.
I oversikten mottatt fra kommunen er offentlige driftstilskudd kr 11.500,- høyere enn i
rapporten fra BASIL. I beregningen har vi lagt til grunn tallene hentet fra BASIL. Vår
gjennomgang har ikke gitt indikasjoner på vesentlige feil eller mangler når det gjelder
inntektene i 2010.
For å estimere inntektene i 2011 har vi beholdt nivået på foreldrebetaling som det var i
2010. Vi har lagt inn offentlig driftstilskudd som er beregnet av kommunen for 2011.

16.2 Kostnader
Personalkostnader (u/lønn til eiere)
Avskrivninger, husleie, vedlikehold o.l
Andre driftskostnader
Sum kostnader

2009
511 600
155 500
59 200
726 300

2010
530 700
129 100
170 800
830 600

2011 (estimert)
549 000
133 000
135 000
817 000

Kostnadene har økt med 14% fra 2009 til 2010. Lønn utgjør 64% av driftskostnadene i
2010. I tillegg kommer utbytte (lønn) til eier.
Vi har fått opplyst fra eier at det er brukt ca kr 100.000,- ekstra i 2010, grunnet etterbetaling av tilskudd fra kommunen. Etter revisjonens vurdering må noe av disse
kostnadene anses å inngå i ordinær lønns- og prisvekst. Vi har i tillegg blitt informert
om at det også har påløpt en del ekstra kostnader i 2011 som følge av etterbetalingen.
Det er oppført husleie på kr 60.000,-. Vi har fått opplyst fra eier at det ikke er inngått
leiekontrakt. Eier av barnehagen er utleier, og leien er ment å dekke kostnader som
snørydding, renhold, reparasjoner o.l.. Det er i tillegg oppført kostnader til reparasjon/
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vedlikehold av bygninger på ca kr 39.000,- i 2010. Vi har fått opplyst at dette gjelder
kostnader knyttet til diverse materialer for oppussing, og at vedlikeholdsarbeidet inngår som en del av husleien. Eier har opplyst at arealet barnehagen disponerer er ca
80 kvm, i tillegg til tilrettelagt uteareal på ca 100 kvm. Kvadratmeterprisen beregnet til
å være ca kr 750,-. Dette er nært opp til markedsprisen på kr 800/kvm.
Ved et ordinært leieforhold vil materialer/utstyr til oppussing av utleid lokale inngå som
en del av husleien. På bakgrunn av dette og opplysninger om ekstra kostnader i 2010,
har vi holdt utenom til sammen kr 40.000,- ved estimering av kostnadene for 2011. De
resterende kostnadene i 2010 har vi økt med deflatoren på 3,4 %.

16.3 Årsresultat og beregnet kostnad per heltidsplass
Inntekter
Kostnader
Årsresultat

2009
1 014 400
726 300
288 100

2010
1 156 700
830 600
326 100

2011 (estimert)
1 437 000
817 000
620 000

I følge årsregnskapet registrert i BASIL er hele overskuddet for 2010 på kr 326.100,disponert som utbytte/lønn til eier i barnehagen.
I følge oversikt mottatt fra kommunen har barnehagen fått ca kr 160.200,- for lite i
offentlige driftstilskudd tidligere år, som ble etterbetalt i 2010. Dette kommer i tillegg til
årsresultatet for 2010 som vist i tabellen over.
Vår estimering av inntekter og kostnader for 2011 gir et estimert årsresultat på
kr 620.000,-. Dersom alt tas ut som utbytte/lønn til eier vil utbytte være ca 90% høyere
enn i 2010.
Beregnet kostnad per heltidsplass
Beregnet kostnad utgjør kr 116.000,- per heltidsplass i 2010 når man inkluderer
utbytte/lønn til eierne. I vårt estimat for 2011 blir beregnet kostnad per heltidsplass
kr 144.000,- dersom hele overskuddet tas ut i utbytte. Dersom noe av overskuddet blir
overført til egenkapital vil ikke dette regnes som en kostnad i 2011 og må da ikke tas
med i beregningen.

16.4 Revisjonens vurdering
Hølleveien familiebarnehage vil få ca kr 280.000,- mer i tilskudd i 2011 enn i 2010.
Basert på revisjonens gjennomgang ser det ut til at barnehagen få et overskudd på ca
kr 620.000,- i 2011. Det ser ikke ut til at barnehagen vil få økonomiske problemer som
følge av størrelsen på tilskuddet
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17 Oppsummering
I dette kapitlet vil vi oppsummere våre funn. I kapittel 17.1 ser vi på de ordinære
barnehagene og i kapittel 17.2 ser vi på familiebarnehagene. Revisjonens vurdering
fremkommer til slutt i kapittel 17.3. Som nevnt i kapittel 2.1 ble samlet tilskudd for
2011 først beregnet til 34,6 mill kroner. Etter ny beregning av kommunen er totalt
tilskudd 34,8 mill kroner, altså ca kr 250.000,- høyere.

17.1 Ordinære barnehager
Kostnad per heltidsplass 2010
Gjennomsnittig kostnad per heltidsplasser for de ordinære barnehagene utgjør
kr 123.000,-. Utbytte/lønn til eier er tatt med i beregningen.
Tabell 17.1 Kostnad per heltidsplass
Søvig
Vedderheia Sebbetåa Leireklatten Spiren
Sangvik
Søgne
Gjennomsnitt
121 000
128 000
101 000
126 000
134 000
116 000
135 000
123 000

De tre barnehagene med høyest kostnad per heltidsplass er aksjeselskapene
Vedderheia-, Spiren- og Søgne barnehage. Vedderheia har 4 avdelinger og 65 heltidsplasser og Søgne har 6 avdelinger og 94 heltidsplasser. Spiren har 3 avdelinger
og 56 heltidsplasser.
Vedderheia- og Søgne barnehage eier lokalene selv og har høye kostnader til avskrivninger og renter. Spiren barnehage leier sine lokaler. Revisjonen har regnet ut
hvor stort areal den enkelte av disse barnehagene har per heltidsplass, utover godkjent leke- og oppholdsareal. Vedderheia har 5,9 kvm, Spiren har 5,4 kvm og Søgne
har 4,7 kvm. I følge rapporten ”Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim” er areal utenom leke- og oppholdsareal beregnet til 4,6 kvm per
heltidsplass. I forhold til normen fastsatt i Trondheim kommune har Vedderheia totalt
ca 85 kvm mer, Spiren har ca 45 kvm mer og Søgne har ca 9 kvm mer. Det
presiseres at denne normen ikke er lovbestemt, men kun en veiledende norm
utarbeidet av Trondheim kommune, i samarbeid med SINTEF og Husbanken.
En annen årsak til at Spiren barnehage har høy kostnad per heltidsplass er at de har
relativt høye personalkostnader. Spiren har personalkostnader på ca kr 108.000,- per
heltidsplass, sammenlignet med Vedderheia som har ca kr 93.000,- og Søgne som
har ca kr 91.000,-.
Årsresultat 2010 og estimert årsresultat 2011
Som vist i tabell 17.2 er det tre av de ordinære barnehagene som ser ut til å kunne gå
med underskudd i 2011. Dette gjelder aksjeselskapene Vedderheia-, Spiren- og
Søgne barnehage. Dette er de samme barnehagene som har de største kostnadene
per heltidsplass, jfr tabell 17.1.
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Tabell 17.2 Årsresultat 2010 og 2011
Årsresultat
Søvig
Vedderheia Sebbetåa Leireklatten Spiren
Sangvik
Søgne
Estimert 2011 653 000
(226 000) 511 000
489 000
(40 000) 481 000
(409 000)
2010 838 400
654 600
294 700
646 300
691 500
552 100
1 715 800
Endring
(185 400) (880 600) 216 300
(157 300)
(731 500)
(71 100) (2 124 800)

Vedderheia barnehage AS har annen egenkapital på ca 2,1 mill kroner per
31.12.2010. Det vil si at de ikke vil få umiddelbare økonomiske problemer som følge
av redusert tilskudd. Egenkapitalen vil vare i ca 10 år ved tilsvarende underskudd
fremover.
Spiren barnehage AS har annen egenkapital på 1,5 mill kroner per 31.12.2010 og vil
med tilsvarende underskudd fremover likevel kunne klare seg økonomisk i mange år
fremover.
Søgne barnehage AS har annen egenkapital på 3,2 mill kroner ved utgangen av
2010. Etterbetalingen fra kommunen ble inntektsført i 2010 og er derfor en del av
annen egenkapital per 31.12.2010. Barnehagen har hatt ekstraordinære kostnader
knyttet til konsulenttjenester i 2010 og i 2011 jfr kapittel 9. Dersom dette ikke hadde
vært tatt med i estimatet for 2011 ville underskuddet vært ca kr 300.000,- mindre.
I tillegg vil sannsynligvis egenkapitalen bygges noe opp i 2011 som følge av utbetaling
av erstatningsbeløpet fra Søgne kommune.
Søvig barnehage er et ANS med to eiere. Begge er førskolelærere og jobber deltid.
Estimert overskudd for 2011 er på ca kr 650.000,- Dersom alt tas ut i utbytte/lønn til
eiere vil dette tilsvare kr 325.000,- per person. Dersom vi forutsetter at begge eiere
jobber 50% er beregnet overskudd i 2011 er ca kr 230.000,- høyere minstelønn i
hovedtariffavtalen. Selskapet bør imidlertid avsette noe av overskuddet til annen
egenkapital for å bygge denne noe opp. I tillegg til tilskuddet får også barnehagen en
økonomisk fordel ved at de betaler en veldig lav husleie til kommunen for sine lokaler.
Leireklatten har et beregnet overskudd på ca kr 490.000. Eier er styrer. Estimert
overskudd i 2011 er ca kr 70.000,- høyere enn minstelønn i hovedtariffavtalen.
Sangvik har et beregnet overskudd på ca kr 480.000,-. Eier er førskolelærer og er
styrer i barnehagen. Estimert overskudd i 2011 er ca kr 60.000,- høyere enn
minstelønn i hovedtariffavtalen.
Sebbetåa har et beregnet overskudd på ca kr 510.000. Eier og hennes ektefelle
jobber i barnehagen, men ingen av dem er styrer. Overskuddet utgjør ca kr 255.000,per person dersom det deles likt mellom ektefellene.
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17.2 Familiebarnehager
Kostnad per heltidsplass
Gjennomsnittig kostnad pr heltidsplass for familiebarnehagene utgjør ca kr 137.000,-.
Utbytte til eier er tatt med i beregningen.
Tabell 17.3 Kostnad per heltidsplass i 2010
Oftenes

SalemsLisebo
veien
151 000
130 000 116 000

Blåsmoen

StokkelandsGiskedalen Hølleveien Gjennomsnitt
åsen
174 000
131 000
206 000
116 000
146 286

Blåsmoen barnehage fremkommer med en høy kostnad per heltidsplass fordi de ikke
har ført faktiske kostnader, men benyttet et standardfradrag. Regnskapsmessig overskudd har dermed sannsynligvis blitt større og medfører en høy kostnad per heltidsplass.
Oftenes barnehage hadde pr 15.12.10 kun små barn (0-2 år) i barnehagen, som
anses å være mer kostnadskrevende. I tillegg hadde barnehagen høyere kostnader til
blant annet inventar og utstyr i 2010. Årsresultatet er disponert som utbytte/lønn til
eier, og dette er i sin helhet medregnet i kostnadene per heltidsplass.
Kostnad per heldagsplass i 2010 for Giskedalen barnehage er meget høy. Dette
skyldes i hovedsak at eier har vært i permisjon i nesten hele 2010, men likevel fått et
overskudd/utbytte på kr 373.800,-. I tillegg hadde barnehagen høyere kostnader til
blant annet inventar og utstyr i 2010.
Årsresultat 2010 og estimert årsresultat 2011
Revisjonens estimat, som er basert på visse forutsetninger, viser at ingen av familiebarnehagene vil gå med underskudd i 2011.
Tabell 17.4 Årsresultat 2010 og 2011
Årsresultat
Estimert 2011
2010
Endring

Oftenes

Salemsveien
644 000
676 000
591 100
682 500
52 900
(6 500)

Lisebo

Blåsmoen

718 000
245 600
472 400

Stokkelands- Giskedalen Hølleveien
åsen
758 000
543 000
246 000
620 000
881 700
593 500
373 800
326 100
(123 700)
(50 500)
(127 800)
293 900

Estimert overskudd for Oftenes er høyere enn i 2010. Eier er ansatt som assistent/
leder i 100% stilling, og det er en egen førskolelærer på dispensasjon fra kommunen
som fungerer som styrer. Iht. Private Barnehagers Landsforbunds hovedtariffavtale er
minstelønnen for leder med krav om utdanning mellom kr 348.500,- og kr 393.000,-,
fra hhv. 0 til 16 års ansiennitet.
Estimert årsresultat for Salemsveien er noe lavere enn resultatet i 2010, som delvis
skyldes kalkulerte husleiekostnader. Eier er opplyst å være styrer i barnehagen i 80100% stilling. Iht. Private Barnehagers Landsforbunds hovedtariffavtale er minstelønn
for styrer med godkjent utdanning er kr 414.000,- med ansvar for 0-3,9 årsverk.
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Estimert årsresultat for Lisebo er langt høyere enn for 2010. Årsaken til den kraftige
økningen er at det i 2010 var regnskapsført spesielt høye kostnader til oppussing,
innkjøp av nytt utstyr m.m. Deler av disse kostnadene har vi holdt utenom i
beregningen for 2011, da vi anser dette som ekstraordinære kostnader, og følgelig blir
årsresultatet høyere. Beregnet overskudd i 2011 er ca kr 300.000,- høyere enn
beregnet minstelønnsnivå for eier/styrer iht. Private Barnehagers Landsforbunds
hovedtariffavtale.
Estimert overskudd for Blåsmoen er også lavere enn for 2010. På samme måte som
for Stokkelandsåsen er det likevel høyere enn beregnet lønnsnivå. Blåsmoen har
imidlertid ikke ført opp faktiske kostnader i regnskapet for 2010, så det er vanskelig å
si hva faktisk resultat vil bli i 2011.
Estimert årsresultat for Stokkelandsåsen barnehage er lavere enn resultatet for 2010.
Estimert overskudd i 2011 er ca kr 141.000,- høyere enn minstelønn i hovedtariffavtalen ved 16 års ansiennitet
Estimert overskudd for Giskedalen er lavere enn for 2010. Estimert overskuddet til
eier i 2011 er ca kr 47.000,- lavere enn minstelønn i tariffavtalen.
Estimert overskudd for Hølleveien er mye høyere enn for 2010. Det ble holdt utenfor
noen kostnader ved estimeringen av resultatet for 2011, men overskuddet ville vært
høyt uavhengig av dette. Vi har fått opplyst at eier er leder i 40% stilling. Iht Private
Barnehagers Landsforbunds hovedtariffavtale er minstelønnen for leder med krav om
utdanning mellom kr 348.500,- til kr 393.000,- fra hhv. 0 til 16 års ansiennitet.

17.3 Revisjonens vurdering
Revisjonens oppgave har i hovedsak vært å svare på om de private barnehagene vil
få økonomiske problemer som følge av redusert tilskudd i 2011.
Ordinære barnehager
Alle de ordinære barnehagene hadde et positivt årsresultat i 2010. Seks av de syv
ordinære barnehagene fikk redusert tilskudd fra 2010 til 2011. Basert på revisjonens
gjennomgang vil fire av barnehagene få et positivt resultat i 2011. Søgne og
Vedderheia barnehage vil derimot få underskudd i 2011. Det ser imidlertid ikke ut til at
disse barnehagene vil få umiddelbare økonomiske problemer som følge av redusert
tilskudd, men egenkapitalen kan bli redusert fremover.
Spiren barnehage går også med et lite underskudd i vår beregning, men har
tilstrekkelig egenkapital å dekke dette med. De fire ordinære barnehagene som ser ut
til å gå med overskudd i 2011 synes å ha et rimelig nivå på utbytte/lønn.
Familiebarnehager
Alle familiebarnehagene hadde et positivt resultat i 2010. Basert på revisjonens
gjennomgang ser det ut til at alle vil få et positivt resultat også i 2011. Kun to av
familiebarnehagene fikk lavere tilskudd i 2011 enn i 2010, dette er Blåsmoen og
Giskedalen. Nivået på overskuddet og dermed utbytte/lønn til eier er for alle
familiebarnehagene høyere enn minstelønn i hovedtariffavtalen.
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Tilleggskommentar
Det må tas høyde for regjeringens opptrappingsplan for offentlig tilskudd til ikkekommunale barnehager. Dagens minimumssats er fra august 2011 91% og
planlegges økt til 100% i en 5-årsperiode. Dette medfører i utgangspunktet høyere
tilskudd til de private barnehagene.
På den andre siden vil kommunens vedtatte budsjett og medgåtte utgifter til de
kommunale barnehagene innvirke på fastsettelsen av tilskuddsatsene. Dersom de
kommunale barnehagene får innsparingskrav, vil dette også kunne føre til lavere
tilskudd til de private.
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