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København, den 26. marts 2021

Bestyrelse:

 Jakob Aagaard Harder Anne Sofie Jensen Grete Bertelsen
 formand

 Jesper Rud Christoffersen Jette Rygaard Kasper Palm

 Merethe Frøyland

Direktion:

 

 Mikkel Bohm
 Direktør

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Astra for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 
om statens regnskabsvæsen. I henhold til regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives herved:

• At årsrapporten er rigtig, dvs. at denne ikke indeholder væsentlig fejlinformation eller 
udeladelser, herunder at målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis, og

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning 
af de midler og ved driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsrapporten.

Desuden erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde lovens habilitetskrav. Revisionen af 
årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring.

Ledelsespåtegning
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Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Astra 
for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2020, der omfatter resultatopgørelse, 
balance, pengestrømsopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 
nr. 116 af 19. februar 2018.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med be-
kendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018. 

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstem-
melse med internationale standarder om re-
vision og de yderligere krav, der er gælden-
de i Danmark samt standarderne for offentlig 
revision, idet revisionen udføres på grundlag 
af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 116 
af 19. februar 2018. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors an-
svar for revisionen af årsregnskabet". Det er 
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Uafhængighed
Vi er uafhængige af centeret i overens-
stemmelse 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.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 
et årsregnskab, der i alle væsentlige hen-
seender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse med bekendtgørelse nr. 116 
af 19. februar 2018. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er 
ledelsen ansvarlig for at vurdere centerets 
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 centeret, 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 fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikker-
hed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt standarderne for offentlig revision, jf. 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning 
Til bestyrelsen for Astra 
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bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018, 
altid vil afdække væsentlig 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 overens-
stemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gælden-
de i Danmark, samt standarderne for offentlig 
revision, jf. bekendtgørelse nr. 116 af 19. 
februar 2018, 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 fejlinformation 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 revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men 
ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af centerets interne 
kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den 
regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, 
er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse 
af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat 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 centerets evne til at fortsætte 
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i årsregnskabet 
eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusion er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem 
til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
dog medføre, at centeret ikke længere kan 
fortsætte driften.  

Vi kommunikerer med den øverste ledel-
se om bl.a. det planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter 
ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed om 
ledelsesberetningen. 



Årsrapport 2020

7

I tilknytning til vores revision af årsregnska-
bet er det vores ansvar at læse ledelsesbe-
retningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsi-
stent 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 bekendtgørelse nr. 
116 af 19. februar 2018. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene 
i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen. 

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 prak-
sis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der 
er taget skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnska-
bet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar 
for at etablere systemer og processer, der 
understøtter sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregn-
skabet er det vores ansvar at gennemføre 
juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
af udvalgte emner i overensstemmelse 
med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi 
med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre for-
skrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer 
vi med høj grad af sikkerhed, om de under-
søgte 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 bemærkninger, skal vi 
rapportere herom i denne udtalelse.  Vi har 
ingen væsentlige kritiske bemærkninger at 
rapportere i den forbindelse.  
 

København, den 26. marts 2021 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28 

 Peter Gath Morten Weinreich Larsen
 statsaut. revisor statsaut. revisor
 mne19718 mne42791
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Navn
Astra

Adresse 
Akademigrunden 18
4180 Sorø
 
CVR-nummer 
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Hjemstedkommune
Sorø

Regnskabsår
1. januar – 31. december
 
Bestyrelse
Formand Jakob Aagaard Harder, 
dekan,
Københavns Professionshøjskole

Anne Sofie Jensen, 
uddannelseschef,
U/NORD

Grete Bertelsen, 
prodekan,
Science, KU

Jesper Rud Christoffersen, 
afdelingsleder,
Munkegårdsskolen

Jette Rygaard, 
rektor,
Vesthimmerlands Gymnasium

Kasper Palm, 
forbundssekretær,
Dansk Metal

Merete Frøyland, 
leder, 
Naturfagscenteret (Norge)
 
Direktion
Mikkel Bohm, 
direktør

Revision
Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Institutionsrevisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg
 
Advokat 
Kammeradvokaten
Vester Farimagsgade 23
1606 København 
 
Bankforbindelse 
Danske Bank
Statens Betalinger
Girostrøget 1
0800 Høje Tåstrup
 
EAN nummer
5798000560789
 
Institutionsnummer
280012

Ledelsesberetning 
Institutionsoplysninger
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Hoved- og nøgletal
Mio. kr. 2020 2019 2018

Hovedtal

Omsætning 58,2 64,7 60,0

Driftsomkostninger 54,8 64,4 64,5

Resultat før finansielle poster 3,4 0,3 -4,6

Resultat af finansielle poster 0,0 0,0 0,0

Resultat før ekstraordinære poster 3,4 0,3 -4,6

Ekstraordinære poster 3,6 0,0 0,0

Årets resultat 7,0 0,3 -4,6

Anlægsaktiver 0,2 0,4 0,8

Omsætningsaktiver 33,2 12,8 16,1

Balancesum 33,4 13,4 16,9

Egenkapital ultimo 9,5 2,5 2,2

Hensatte forpligtigelser 0 0,0 0,0

Kort- og langfristede gældsforpligtigelser 24,2 10,9 14,7

Pengestrømme fra drift 18,8 -6,6 -2,8

Pengestrømme fra investeringer 0 0,0 -0,3

Pengestrømme i alt 18,8 -6,6 -3,1

Nøgletal*

Overskudsgrad (%) 4,1 0,5 -7,6

Likviditetsgrad (%) 157,6 117,3 109,7

Soliditetsgrad (%) 28,1 18,6 13,0

*Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger. Der henvises til definitioner og 
begreber under anvendt regnskabspraksis. 
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Astra blev etableret i 2015, og fik i 2018 revi-
deret sit lovgrundlag (Lov nr. 1320, vedtaget 
22.11. 2018) med virkning fra 1. januar 2019 og 
benævnes nu det nationale naturfagscenter.
 
Kerneopgaver
Astras kerneopgaver har i strategiperioden 
2018-2020 ligget inden for følgende 
hovedområder:
 
1. Formidling af viden på naturfagsområdet
2. Drive netværk for undervisere inden for 

grundskole og ungdomsuddannelse samt 
på regionalt og kommunalt niveau

3. Deltagelse i og facilitering af fælles indsat-
ser, fx Big Bang, Naturvidenskabsfestival, 
Unge forskere, Engineering i Skolen, Ørsted 
2020 mv.

4. Drive talentindsatser, herunder Mobilt 
laboratorium, Science talenter, uddannelse 
af talentvejledere (både grundskole og 
gymnasiale uddannelser) i samarbejde 
med professionshøjskoler

5. Understøtte kompetenceudvikling for 
naturfaglige undervisere og relevante 
ressourcepersoner

 

Strategiske pejlemærker
Følgende strategiske pejlemærker har i 
strategiperioden 2018-2020 sat retningen for 
løsningen af Astras kerneopgaver og dermed 
for værdiskabelsen for Astras interessenter:
 

• Alle børn og unge skal tilegne sig både 
viden, kompetencer og evnen til at kunne 
se naturfagene i umiddelbar anvendelse i 
deres egen tilværelse.

• Mange børn og unge skal dykke dybere 
ned i naturfagene og inspireres til at dyg-
tiggøre sig gennem tilvalg af naturviden-
skabelige studieretninger og uddannelser, 
herunder også erhvervsuddannelser.

• De særligt dygtige børn og unge skal ud-
fordres til at yde det allerbedste.

• Alle undervisere skal have de relevante 
kompetencer og indgå i faglige fælles-
skaber baseret på udvikling og videndeling 
for i sidste instans at kunne levere kvalifice-
ret undervisning.

• Alle kommuner, regioner og uddannelses-
institutioner skal arbejde strategisk for at 
styrke naturfaglige uddannelser.

• Der skal være færre, men større og vel-
koordinerede indsatser på naturfagsom-
rådet, de skal evalueres og formidles og 
teoretisk viden skal formidles til praksis.

Astras væsentligste aktiviteter
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Søborgmøde
Det første Søborgmøde blev gennemført 
den 20. januar 2020 med deltagelse af +60 
deltagere fra ministerier, fonde, professions-
højskoler, universiteter, elevorganisationer, 
faglige foreninger, science centre o.a. Tema-
et for Søborgmødet var science-kapital og 
hovedtaler var prof. Louise Archer fra King's 
College, London. Op til Søborgmødet var der 
et tæt samarbejde mellem VILLUM FONDEN 
og Astra om at udvikle koncept og program 
for mødet og der er ramt et dynamisk 
koncept, som varierer mellem oplæg, dialog, 
breakout sessioner og netværk. Næste 
Søborgmøde afholdes i september 2021.

Konsulentopgaver
Astra har i 2020 udført forskellige didaktiske 
konsulentopgaver for eksterne samarbejds-
partnere. Der har været et samarbejde med 
Naturvidenskabernes Hus om sparring på 
engineeringopgaver i Naturfagsmaraton.

Der har været et samarbejde med projektet 
Junior-geologerne om didaktisk sparring på 
inspirationsmateriale. Junior-geologerne er 
et samarbejde mellem GEUS og Helsingørs 
kommunale naturskole om fremstilling af 
geologiske undervisningsforløb i naturen.

Astra har samarbejdet med LIFE, som har 
købt Masseeksperiment 2019 ift. at yde 
sparring til LIFE om Masseeksperimentet og 
derudover stille undervisningsmaterialer, 
lærervejledninger, testprotokoller og vide-
oguides, som knytter sig til det eksperiment 
til rådighed.

Rådgivning kvalificerer 
udviklingsprojekter
Mange henvender sig til Astra for rådgivning 
om udvikling af projektidéer. I 2020 rådgav 
Astra 15-20 eksterne projekter og flere af 
disse har efterfølgende opnået finansiering 
fra fonde til at gennemføre deres projekter. 
Nogle af projekterne er yderligere interes-
serede i evaluering af indsatser og i 2020 
blev flere af projekterne således henvist til 
Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscen-
ter (NEUC) som har udarbejdet evaluerings-
designs til initiativerne.

Database over naturfaglige projekter
Astra har med støtte fra Villumfonden etab-
leret en opdateret database over aktuelle 
og afsluttede projekter om naturfaglig og 
naturvidenskabelig undervisning i grundsko-
len og gymnasiet samt øvrige projekter, som 
har som centralt formål at fremme natur-
faglig/ naturvidenskabelig viden, læring, 
dannelse og engagement for en målgruppe, 
der inkluderer børn og unge. Projektdataba-
sen rummer pt 334 projekter og er offentligt 
tilgængelig på astra.dk. Formålet er at skabe 
overblik og koordinering samt at bidrage 
til at nye projekter kan bygge videre på 
erfaringer og evalueringer fra eksisterende 
projekter.  

Evalueringsopgaver i regi af NEUC
Astra tilbyder, i samarbejde med Køben-
havns Universitet, Institut for Naturfagenes 
Didaktik evaluering af naturfagsprojekter 
i regi af Naturfagenes evaluerings- og ud-
viklingscenter (NEUC). NEUC er organiseret 

1. Formidling af viden på naturfagsområdet



Årsrapport 2020

13

som en enhed under Astra, som finansieres af 
indtægtsdækket virksomhed.

I 2020 har NEUC arbejdet på 14 evalueringer 
og afsluttet en, hvilket ikke er usædvanligt, da 
evalueringer ofte løber over 2-4 år. Alle eva-
lueringer kan ses på NEUC.dk. Der er afgivet 
tilbud på 10 nye evalueringer og 6 har fundet 
finansiering og igangsættes i løbet af 2021. 
En del af NEUC-arbejdet i 2020 er blevet 
udskudt til 2021 grundet Covid-19-situationen, 
som udfordrer dataindsamling i projekterne.

Workshop om eud 
Astra afholdt i efteråret 2020 sammen med 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og 
Novo Nordisk Fonden et online seminar om 
udviklingsmuligheder for STEM-undervisnin-
gen på eud-grundforløbet. Der deltog ca. 
25 ressourcepersoner - forskere, uddannel-
sesledere, virksomhedsrepræsentanter mv. 
og seminaret vil resultere i udgivelsen af et 
idekatalog primo 2021.
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Koordinering og facilitering af videndelings-
strukturer i form af netværk for koordinatorer 
og vejledere.
 
Astras indsats omkring styrkelse af na-
turfaglige kulturer på alle niveauer tager 
fortsat form og bliver løbende udvidet og 
kvalificeret.
 
• På grundskoleniveau er der etableret 

et nationalt naturfagsvejledernetværk, 
med tæt koblet med de kommunale 
naturfagsvejledernetværk. Netværket 
har afholdt første møde i 2020. Desuden 
er afholdt tre møder for skoleledelse og 
vejleder med titlen “Ledelse der løfter 
naturfagsundervisningen”.

• På det kommunale niveau arbejder Astra 
fortsat med styrkelse af det regionale og 
det nationale naturfagskoordinatornetværk 
bl.a. gennem netværksmøder.

• På det gymnasiale niveau arbejder vi med 
udvikling af de regionale og det nationale 
naturvidenskabskoordinatornetværk og 
har afholdt 10 regionale samt 1 nationalt 
møde. 

• På eud-området har Astra i 2020 etableret 
et netværk for STEM ressourcepersoner 
på eud og faciliteret 2 landsdækkende 
temadage for disse.

UdviklingsRum for kommunerne
UdviklingsRum for 11 kommuners naturfags-
strategier blev afsluttet med et slutseminar 
der blev afholdt i november 2019. Forløbet 
har været en stor succes og slutseminaret 
viste, at der fortsat er et stort behov for at 
Astra fortsætter arbejdet med at under-
støtte kommunerne i at udvikle politiske og 
forvaltningsmæssige rammer for naturfags-
undervisningen. I 2020 har Astra afdækket 
behovet hos kommuner og samarbejdspart-
nere for at fortsætte dette udviklingsarbejde 
og har udviklet en model for et Udviklings-
Rum 2021-24 samt afholdt orienteringsmøder 
to steder i landet.

Styrkelse af kommunale 
naturfagsindsatser
Astra samarbejder med alle landets kommu-
ner om at styrke kommunale og institutionel-
le naturfagskulturer, som sikrer en langsigtet 
forankring af naturfagsindsatserne.
Astra har i den forbindelse afholdt 50 
udviklingssamtaler (kompassamtaler) med 
kommuner i 2020. Udviklingssamtalerne er 
grundlag for både politisk og forvaltnings-
mæssig prioritering i den respektive kom-
mune. Antallet af samtaler var i 2020 lavere 
end normalt pga. COVID-19.

2. Drive netværk for undervisere inden for grundskole 
og ungdomsuddannelse samt på regionalt og 
kommunalt niveau
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Astra driver tre programmer, der alle har til 
formål at skabe synlighed om og interesse 
og engagement for naturfagene. Disse 
events er primært finansierede af eksterne 
fondsmidler. Nedenfor beskrives 2 af disse, 
mens det tredje, Unge Forskere, beskrives 
under talentindsatsen.

Big Bang
Big Bang 2020 var planlagt til at foregå 
d. 18.-19. marts i Odense Congress Center. 
Billetterne blev revet væk og allerede før jul, 
var konferencen udsolgt. 

Astra havde planlagt en konference med næ-
sten 1600 deltagere, ca. 70 udstillere, over 
150 faglige oplæg/workshops, 3 keynotes og 
et ambitiøst netværksprogram. Alt var stort 
set klappet og klart, men pga. COVID-19 blev 
Astra i sidste øjeblik nødt til at aflyse årets 
konference.

Astra har brugt resten af året på at opdatere 
Big Bangs hjemmeside til en ny og mere 
dynamisk side, der giver flere funktionaliteter 
og forhåbentlig også giver brugerne en bedre 
oplevelse.

Samtidig er efteråret også blevet brugt på 
planlægning af Big Bang 2021, der kommer 
til at foregå virtuelt.

Naturvidenskabsfestival i uge 39
Hvert år i uge 39 holdes Naturvidenskabsfe-
stival på landets skoler og ungdomsuddan-
nelser og andre steder, hvor det estimeres 
at mere end 150.000 elever deltager. I 

2020 blev den skudt i gang i uge 39 under 
overskriften: “Store Opdagelser”. Der blev 
gennemført en række aktiviteter virtuelt bl.a. 
kåringen af Årets Festivalarrangør, live-dis-
sektion af blæksprutter fra Kattegatcentret 
og som altid var der mange tilmeldte til 
foredragsordningen Videnskaben på besøg. 
Grundet Covid-19-situationen blev Masseeks-
perimentet 2020 aflyst og udsat til 2021. 

Engineering i skolen
Engineering i skolen er et 10-årigt program, 
der skal integrere 'engineering' i STEM-un-
dervisningen i grundskolen. Astra indgår i 
et konsortium omkring implementering af 
Engineering i undervisningen i grundskolen 
under ledelse af Engineer the Future. Projek-
tets fase 2 er påbegyndt i foråret 2020, hvor 
Astra bidrager med kompetenceudvikling 
i 6 kommuner samt spredningsindsatser i 
andre 15 kommuner. Astra deltager i arbejdet 
omkring at revidere engineeringdidaktikken 
samt tidligere udviklede undervisningsma-
terialer på baggrund af erfaringsopsamling 
fra fase 1. Endvidere bidrager Astra i arbejdet 
omkring prioritering og tildeling af midler med 
det formål at forankre engineeringindsatsen 
i de kompetenceløftede kommuner. Der er 
afsat 150.000 årligt i fase 2 til forankrende 
indsatser.

H.C. Ørsted 2020
Astra deltog i projektet H. C. Ørsted 2020, 
som havde til formål at fejre 200 året for H. 
C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetis-
men. Projektet var forankret hos DTU. Astra 
stod for skolesporet og udviklede i løbet af 

3. Deltagelse i og facilitering af fælles indsatser, fx Big 
Bang, Naturvidenskabsfestival, Engineering i Skolen, 
Ørsted 2020 mv.
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2019-20 en række konkrete undervisnings-
forløb om elektromagnetisme koblet til for-
tællingen om Ørsted. Temaet var desuden en 
stor del af Naturvidenskabsfestivalen i 2020. 
Astra har fået midler til projektet gennem 
Carlsbergs Mindelegat.

Ultra:bit
Astra er indgået i partnerskab med DR og 
CFU om indsatsen ultra:bit - Forankringsind-
sats 2020-2023. Indsatsen finansieres af In-
dustriens Fond. Astras indsats er opdelt i fire 
områder: forankring gennem årlige begiven-
heder (fx Naturvidenskabsfestival og Unge 
Forskere), forankring gennem lærerkompe-
tencer (fx gennem Big Bang, forankring fra et 
kommunalt perspektiv og forankring gennem 
videndeling. Hvert indsatsområde har en 
række leverancer, hvor til Astra skal udvikle 
aktiviteter. I 2020 blev en række aktiviteter 
aflyst, da de skulle finde sted ifm. den aflyste 
Big Bang konference og Science Expo.

Naturvidenskabens ABC
Som et element i Regeringens Naturviden-
skabsstrategi har Astra i 2020-21 indgået en 
aftale med Børne- og Undervisningsministeri-
et om udarbejdelse af inspirationsmaterialer 
til Naturvidenskabens ABC. For at gøre de 10 
naturvidenskabelige erkendelser i Naturvi-
denskabens ABC lettere at omsætte til god 
undervisning i grundskoler, gymnasier og på 
erhvervsuddannelser har Astra i 2020 udar-
bejdet forskellige undervisningsmaterialer, 
herunder film med naturvidenskabsfolk, film 
der forklarer erkendelserne samt de første 
af en række undervisningsforløb. Primo 2021 
offentliggøres en temaside på Astra.dk om 
Naturvidenskabens ABC som samler de 
udviklede materialer. Astra har desuden va-
retaget formandskabet for en arbejdsgruppe 
der har udarbejdet progressionsbeskrivelser 
fra indskoling til ungdomsuddannelserne for 
de 10 naturvidenskabelige erkendelser. 
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Det mobile talentlaboratorium
Explonauten er et mobilt laboratorium og 
makerspace, hvor elever i 4.-6. klasse kan 
nørde med nyt teknologisk udstyr til na-
turfaglige undersøgelser. Hjemmesiden er 
live på sciencetalenter.dk/Explonauten. Der 
er udviklet tre undervisningsforløb - et om 
spildevand, affald og H. C. Ørsted - som er 
tilgængeligt på hjemmesiden.

Otte kommuner er tilmeldt: Fredensborg, 
Hvidovre, Fredericia, Vallensbæk, Hader-
slev, Halsnæs, Kerteminde og Brønderslev. 
Explonauten har foreløbigt besøgt Kerte-
minde, Haderslev, Fredericia, Fredensborg, 
Hvidovre og Halsnæs kommune. Ca. 3000 
elever har indtil videre besøgt Explonauten 
og i forbindelse med undervisning og diverse 
events har ca. 300 lærere besøgt Explo-
nauten. Det er afholdt to lærerkurser for de 
tilmeldte kommuner. Og alle tilmeldte kom-
muner har nu, som minimum, 2 lærere der nu 
er uddannet til at anvende Explonauten. 

Som en del af Explonautforløbet skal 
kommunen som afslutning på besøget 
gennemføre en naturfaglig talentevent på 
tværs af kommunens skoler. Men som følge 
af corona-situationen har kommunerne ikke 
kunne gennemføre denne del af forløbet. 
Vi har derfor udviklet en eventdag som skal 
livestreames fra Sorø, og relevant udstyr er i 
indkøbt. 

Talentindsats for gymnasiale 
ungdomsuddannelser
I 2020 har i høj grad været en udfordring 
i forhold til gennemførelse af Science 

Talenters kerneopgave, talent camps i Sorø. 
I foråret 2020 måtte vi aflyse en lang række 
camps, men i løbet af april måned fik vi dog 
med stor succes arrangeret online forelæs-
ninger og workshops som erstatning. 

I august 2020 startede vi et nyt skoleår op, 
med i alt 320 tilmeldte til vores gymnasie-
forløb. Med vores faglige forløb i 2.g tilbyder 
vi biotek, mat-fys, kemi, rumteknologi, klima, 
fremtidsteknologi og kemi og i 3.g et særligt 
forløb, Science Talent Forsker, som peger 
frem imod deltagelse i Unge Forskere. Langt 
de fleste camps har med succes været 
omlagt til online undervisning. 
 
Astra arbejder med en model, hvor gym-
nasier, der gør en særlig indsats for særligt 
talentfulde unge inden for naturfagene, 
bliver certificeret. 28 gymnasier blev i 2020 
certificeret i Science og Talent.

Talentindsats for grundskoler
Science Talenters elevaktiviteter for grund-
skoleelever er primært længere forløb (tre 
camps) med et bredt fagligt fokus, men der 
tilbydes også enkeltstående camps, især er 
matematik og teknologi populære emner.
 
I skoleåret 2020-21 har vi et samlet optag på 
150 elever på Science Talent Junior forløbet. 
Derudover har vi i skoleåret 2020 gennem-
ført en række enkeltstående camps med 
mellem 20 - 30 elever.
 
• Grundskolenetværket har fået et par nye 

medlemmer i det forgangne år og der er 
54 medlemmer af grundskolenetværket, 

4. Drive talentindsatser, herunder mobilt laboratorium, 
Science Talenter, uddannelse af talentvejledere
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heraf er der 19 grundskoler med certifikat i 
Science og Talent.

• Deltagerevalueringerne, som vi gennem-
fører på alle camps, viser for 2020 en 
gennemsnitlig tilfredshed på 4,2 på en 
skala fra 1 til 5.

Talentvejlederuddannelser
Science Talenter uddannede 12 nye talent-
vejledere for grundskolen på diplomniveau i 
2020. Der er i efteråret 2020 opstartet et nyt 
hold med 14 deltagere. 
 
Igen i 2020 har Astra Talentvejlederuddan-
nelsen på gymnasieniveau og vi startede et 
nyt hold i september 2019 med 11 deltagere 
som alle afsluttede deres uddannelse i 
november 2020.

Unge Forskere
Unge Forskere er Danmarks største talent-
konkurrence, der igennem problembaseret 
projektarbejde i den daglige undervisning 
understøtter et nysgerrigt, kreativt og innova-
tivt mindset og gennem selve konkurrencen 
bidrager til udvikling af Danmarks mest 
talentfulde børn og unge.
 
I 2020 skulle Science EXPO være afholdt 
i Lokomotivværkstedet d. 19.-21. april, men 
pga. Corona-situationen var vi nødsaget til at 
aflyse denne begivenhed. 

Det var meget vigtigt for Astra at holde fast i 
den faglige del af Unge Forskere-konkurren-
cen 2020, så arbejdet med de mange projek-
ter ikke var lavet forgæves. Derfor udviklede 
vi en elektronisk løsning, så finalen kunne 

afvikles online. Konkurrencen blev afviklet 
som en turnering, hvor deltagerne præsen-
terede deres projekter for juryen ved online 
møder. I første runde kørte der 30 parallelle 
juryrunder samtidig.

Deltagerne deltog i den online præmieover-
rækkelse via et videomøde og blev kåret 
undervejs og fejret. Samtidig kunne sponso-
rer, familier og klassekammerater følge med 
på Facebook, hvor præmieoverrækkelsen 
blev livestreamet.

På grund af Corona har også en stor del af 
de internationale konkurrencer været udfor-
drede i år. En del er blevet aflyst, nogle få 
afholdt virtuelt og nogle er flyttet til 2021.

Nationale samarbejder
Astra arbejder fortsat for at sikre samarbejdet 
mellem de danske talentorganisationer. Der 
er skabt et formaliseret samarbejde omkring 
afholdelse af aktiviteter med Science Cup, 
Georg Mohr (national matematikkonkurren-
ce), Can-Sat, EUSO og biologi OL. Derudover 
samarbejder vi med Datalogi OL, hvor vi 
huser en af deres træningsevents. 

Astra har sammen med Akademiet for Talent-
fulde Unge, Talentcamp.dk og Gifted Children 
etableret Dansk Talentnetværk. Netværket 
holder løbende møder med fokus på vidende-
ling mellem de organisationerne.

Astra deltager i det nordiske netværk for 
talentorganisationer.
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5. Understøtte kompetenceudvikling for naturfaglige 
undervisere og relevante ressourcepersoner

Astra understøtter kompetenceudvikling for 
undervisere gennem en lang række af vores 
aktiviteter som nævnt ovenfor, fx i form af 
eksemplarisk undervisningsmateriale. Derud-
over understøtter Astra undervisere gennem 
temasider på www.astra.dk samt gennem 
partnerskab i udviklingsprojektet NAFA.

Temasider på www.astra.dk
Temasiderne på astra.dk bliver jævnligt 
udbygget med ny inspiration og aktuelle 
undervisningstemaer og bidrager til at lærere 
og ledere er opdaterede ift. ændringer i 
mål, læreplaner og prøveformer. Temasiden 
om 'Fælles prøve' klæder lærerne på til at 
undervise fællesfagligt i udskolingen samt 
forberede og gennemføre naturfagsprøven. 
‘Naturfagsundervisning udenfor’ er topaktuelt 
i en begyndende genåbning af skolerne. Her 
findes inspiration til at flytte undervisningen 
udenfor, hvor der er god mulighed for at 
eleverne kan holde afstand og bevæge sig, 
samtidig med at de arbejder praktisk og un-
dersøgende med naturfagene. Mange skoler 
arbejder med verdensmål i undervisningen 
på alle trin. Lærerne kan finde inspirations-
materialer under ‘Verdensmål for bæredygtig 
udvikling’, hvor der findes baggrundsviden, 
didaktisk og overblik over læremidler til 
undervisning i FN’s verdensmål. 

Test-o-teket
Vi udvikler kontinuerligt på forsøgsdatabasen 
Testoteket. Testoteket er er en samling skøre, 
opfindsomme, sjove og lærerige aktiviteter til 
undervisningsbrug, som understøtter det un-
dersøgelsesbaserede arbejde ude i skolerne. 
Målet med Testoteket er at skabe et didaktisk 
laboratorium til det undersøgende arbejde 
med frihedsgrader, variable, teknologi og 

simuleringer. En undersøgelse af brugen af 
Testoteket blandt lærere i 2019 viste, at 95 
% af respondenterne var enige eller helt 
enige i, at Testoteket bidrager til at eleverne 
dygtiggør sig indenfor naturvidenskabelige 
undersøgelser.

NAFA
Astra har i en årrække deltaget i et bredt 
konsortium med landets seks professionshøj-
skoler samt fire universiteter om udvikling af 
kvaliteten af læreruddannelsen samt lærer-
nes efter- og videreuddannelse i projektet 
NAFA (Naturfagligt Akademi). Samarbejdet 
har resulteret i en ambitiøs ansøgning med 
et trecifret millionbeløb til flere fonde, og der 
afventes svar på denne ansøgning i 1. halvår 
2021.
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Årets resultat i 2020 udgør et samlet over-
skud på 6.975 t.kr. hvoraf det ordinære drifts-
overskud udgør 3.413 t.kr. og momsrefusion 
tilbagesøgt fra 2. halvår 2017 til 2019 udgør i 
alt 3.562 t.kr.

I forhold til det budgetterede resultat for 
2020 på 1.052 t.kr. kan det forbedrede resul-
tat i hovedtræk forklares med momsrefusion 
fra 2. Halvår 2017 til 2019 samt stærkt redu-
cerede driftsomkostninger som konsekvens af 
hjemsendelse grundet COVID-19.

Ledelsen vil fortsætte sit fokus på økonomi-
styringen i 2021. For 2021 budgetterer ledel-
sen med et overskud på 552 t.kr.
 
Budgettet for 2021 er, som i lighed med bud-
gettet for 2020, underlagt særlig usikkerhed 
relateret til den økonomiske konsekvens af 
coronavirus, herunder Astras muligheder for 

at afholde planlagte events i 2021. Astras le-
delse vil løbende vurdere om vores aktiviteter 
vil/kan blive påvirket af den igangværende 
coronakrise.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter 
balancedagen.

Årets økonomiske resultat
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Astra havde i 2020 fire strategiske og kernefaglige samt to organisatoriske og økonomiske 
resultatmål.  Målopfyldelsen ses i nedenstående skema.

Strategiske- og kernefaglige mål 2020

Målrapportering

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målop-
fyldelse

Mål 1: Styrket 
videnforankring 
og formidling

1a) En færdig forandringsteori for 
Astras indsatser foreligger i 1. okto-
ber 2020 

1b) Forandringsteorien formidles 
grafisk på Astra.dk inden udgangen 
af 2020.

1c) Der er udviklet en systematik 
for udvikling og formidling af viden 
(skabelon), som er fremsendt til 
ministeriet medio oktober 2020.

1a+b) Udkast er tilsendt BUVM 
december 2020, og afventer 
yderligere dialog

1c) Beskrivelse tilsendt BUVM 
december og herefter godkendt

50%

100%

Mål 2: Målrettet 
videreudvikling 
af undervisning 
i naturfag og 
naturvidenskab.

Et udkast til færdigt koncept 
er fremsendt til ministeriet 
medio november 2020.

Koncept tilsendt BUVM 
november 2020

100%

Mål 3: Styrket 
indsats på 
ungdoms-

uddannelserne: 

Et udkast til færdigt koncept 
er fremsendt til ministeriet 
medio november 2020.

Koncept tilsendt BUVM 
november 2020

100%

Mål 3: Styrket 
indsats på 
ungdoms-
uddannelserne: 

Overblik og procesplan 
mhp at udforme handleplan 
i 2021 er sendt til minister-
iet inden udgangen af 3. 
kvartal 2020. 

Overblik og procesplan 
mhp at udforme hand-
leplan i 2021 er sendt 
til ministeriet november 
2020

75%
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Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målop-
fyldelse

4. Styrke viden-
deling og kapac-
itetsopbygning

4.a. Grundskole: 
(1) Koordinere og facilitere 1 na-
tionalt netværksmøde, desuden 
undersøge mulighed for virtuelle 
møder for naturfagsvejledere/res-
sourcepersoner.

1) 1 netværksmøde er afholdt 
2/9 2020. Onlinemuligheder 
er undersøgt.

100%

 (2) Koordinere og facilitere mindst 
1 møde for den eksterne spar-
ringsgruppe, som er etableret for 
naturfagsvejlederindsatsen

(2) 2 sparringsgruppe-
møder er afholdt 
7/1 2020 (fysisk) og 7/5  
2020 (online)

100%

(3) Koordinere og facilitere 3 “Le-
delse, der løfter naturfagsunder-
visningen ”-arrangementer (inkl. 
opfølgning)

(3) 3 arrangementer er af-
holdt d. 3., 5. og 11. novem-
ber 2020 (online) og alle 
materialer er tilgængelige 
på astra.dk

100%

4.b. Kommuner:
(1) Afholdelse af mindst 70 kom-
passamtaler med repræsentanter 
for de kommunale forvaltninger

(1) 50 samtaler er gen-
nemført i 2020, antallet er 
mindre pga. corona

70%

(2) Koordinere og facilitere 10 regi-
onale netværksmøder for kommu-
nale naturfagskoordinatorer

(2) 5 regionale møder 
afholdt fysisk i januar og 
5 regionale møder afholdt 
virtuelt i maj

100%

(3) Koordinere og facilitere 2 
nationale møder for kommunale 
naturfagskoordinatorer

(3) 1 virtuelt møde gennem-
ført 1.10.20 og 1 koordina-
tortræf aflyst ifm. Big Bang 
konferencen

50%

(4) Koordinering og planlægning 
af et nationalt Udviklingsrum for 
kommuner

(4) 2 afklaringsmøder med 
interesserede kommuner er 
afholdt i øst den 8.9.20 og i 
vest den 10.9.20

100%

(5) Yderligere 3 (nye) kommuner 
kommer med i netværket

(5) Målet er opfyldt 100%
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Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målop-
fyldelse

4.c. Gymnasiale ungdomsuddan-
nelser
(1) Koordinere og facilitere 5 regio-
nale netværksmøder for naturvi-
denskabskoordinatorer

(1)5 regionale netværksmø-
der afholdt online d. 2., 3., 4., 
16. og 17. december.

100%

(2) Koordinere og facilitere 1 nati-
onalt netværksmøde for naturvi-
denskabskoordinatorer

(2) 1 nationalt netværksmøde 
for naturvidenskabskoor-
dinatorer afholdt virtuelt d. 
27.8.

100%

(3) Koordinere og facilitere 1 møde 
for den eksterne sparringsgruppe 
for den gymnasiale netværksind-
sats

(3) Sparringsgruppe etable-
ret primo 2021

100%

4.d. Erhvervsuddannelser
(1) Etablere en model for forank-
ring af netværk for eud-stem-un-
dervisere

(1) Netværk for ressource-
personer er etableret og 
blev offentliggjort ved EUD 
teamdage 27. og 29. oktober 
(Link)

100%

(2) Koordinere og facilitere 1 tema-
dag med afholdelse to steder i 
landet for eud-stem-undervisere

(2) 2 temadage for 
eud-stem-undervisere 
afholdt online 27. og 29. 
oktober

100%

(3) Koordinere og facilitere 1 net-
værksmøde for for eud-stem-un-
dervisere forbindelse med Big 
Bang

(3) Ikke afholdt pga aflyst 
Big Bang konference

0%

(4) Etablering af mindst 1 erfa- 
eller netværksmøde for for 
eud-stem-undervisere

(4) 1 erfamøde er afholdt 
virtuelt 10.12.

100%
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Organisatorisk og økonomiske mål 2020

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målop-
fyldelse

Mål 5: Fortsat 
styrkelse 
af Astras 
økonomistyring

Prognosen for indtægter hen-
holdsvis udgifter i korrigeret 
budget 2020 afviger maks. samlet 
2 % point fra indtægter og udgifter 
i årsregnskabet 2020. Afvigelsen 
måles mellem korrigeret budget 
2020, som fremsendes senest 17. 
august 2020.

Grundet Covid-19 og momsrefusion 
tilbage fra 2. halvår 2017, er målet 
ikke nået - det er dog en positiv afvi-
gelse i årets regnskabsresultat.

0%

Mål 6:Styrket 
projektadmini-
stration i Astra  

6a) Der er etableret 
ugentlige godkendelses-
procedurer i TImeLog samt 
opfølgning på budgettere-
de timer inden 30.5. 2020

Er implementeret pr. 1.4.20 100%

6b) Alle processer og 
procedurer i projektadmi-
nistrationen er beskrevet 
inden udgangen af juni 
måned 2020.

Alle processer og procedu-
rer, undtaget den konterings-
mæssige del i regnskabet er 
beskrevet. 

75%

6.c. Særlig indsats rettet 
mod sikker adgang til 
data via mobile enheder, 
som balancerer behovet 
for adgang til systemer 
med kravene om for-
trolighed, integritet og 
tilgængelighed af data

6.c. E-mail sikkerhed er sat 
op efter datatilsynets anbe-
faling, og sat op med TLS 1.2 
som sikker signatur.

100%

Note vedr. punkt 4 d.: De to planlagte regionale koordinatormøder i Nordjylland måtte aflyses pga. for få 
deltagere. Forankringsafdelingen har i stedet holdt bilaterale møder med eksisterende naturfagskoordinatorer. 
Et planlagt møde i Region Sjælland måtte aflyses pga for få tilmeldte. Her blev mødet ligeledes erstattet med 
bilaterale møder.

Note vedr. punkt 4 e.: Det har ikke været muligt at afholde det vurderede antal kompassamtaler af 
forskellige "eksterne" grunde. Det kan fx. være udskiftning af personale i forvaltninger, arbejdspres på 
naturfagskoordinatorer fra de mange initiativer, sygdom osv.
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Årsregnskab 
1. januar – 31. december

Note t.kr. 2020 2019 2018

2 Modtaget statstilskud 21.800 22.000 20.800

3, 4 Projekttilskud, deltagerbetaling og andre 
indtægter

36.522 42.702 39.193

Omsætning 58.322 64.702 59.993

5 Forankring og udviklingsaktiviteter -6.372 -8.146 -8.042

6 Ledelse, administration og stab -9.302 -7.577 -8.512

7 Bygningsdrift -1.862 -1.719 -1.623

8 Kommunikation og web -783 -1.808 -3.141

9 Science Talenter -6.293 -10.813 -12.083

10 Projektomkostninger -30.297 -34.331 -31.144

Driftsomkostninger -54.909 -64.394 -64.545

Resultat før finansielle poster 3.413 308 -4.552

Finansielle indtægter 0 0 10

Finansielle omkostninger 0 0 0

Resultat før ekstraordinære poster 3.413 308 -4.542

11 Ekstraordinære indtægter 3.562 0 0

Årets resultat 6.975 308 -4.542

Resultatopgørelse
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Årsregnskab 
1. januar – 31. december

Note t.kr. 2020 2019 2018

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 241 386 535

Materielle anlægsaktiver i alt 241 386 535

Finansielle anlægsaktiver

Deposita 225 224 222

Finansielle anlægsaktiver i alt 225 224 222

Anlæg- og finansielle aktiver i alt     467     611 757

Tilgodehavender

13 Tilgodehavender hos bevillingsgivere 2.577 7.360 3.206

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.222 986 2.141

Andre tilgodehavender 5.064 1.851 1.600

Tilgodehavender i alt 11.863 10.198 6.947

Likvide beholdninger 21.317 2.566 9.165

Omsætningsaktiver i alt 33.180 12.764 16.112

AKTIVER i alt 33.647 13.375 16.869

Balance
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Årsregnskab 
1. januar – 31. december

Note t.kr. 2020 2019 2018

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2.494 2.185 6.727

Overført resultat 6.975 308 -4.542

Egenkapital i alt 9.469 2.494 2.185

Gældsforpligtigelser

Langsigtede gældsforpligtigelser

Lønmodtagernes Feriemidler 3.122 0 0

Langsigtede gældsforpligtigelser i alt 3.122 0 0

Kortfristede gældsforpligtigelser

Skyldig løn 720 597 511

Feriepengeforpligtigelse 2.065 4.365 4.791

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.294 2.297 2.296

Anden gæld 2.337 2.071 2.547

13 Ej anvendte modtagne tilskud 12.640 1.550 4.539

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt 21.056 10.881 14.684

Gældsforpligtigelser i alt 24.178 10.881 14.684

PASSIVER i alt 33.647 13.375 16.869

1 Anvendt regnskabspraksis

14 Andre kontraktlige forpligtelser

15 Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Balance
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Årsregnskab 
1. januar – 31. december

Note t.kr. 2020 2019 2018

Pengestrømsopgørelse*

Årets resultat 6.975 308 -4.542

Tilbageførsel af afskrivninger 145 149 118

Ændring i tilgodehavender -1.665 -3.250 2.725

Ændring i kortfristede gældsforpligtigelser 13.297 -3.803 -1.069

Pengestrøm fra driftsaktivitet 18.752 -6.596 -2.768

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 -336

Tilgang depositum -1 -3 10

Pengestrømme til investeringsaktivitet -1 -3 -326

Årets pengestrømme 18.751 -6.599 -3.094

Likvider 1. januar 2.566 9.165 12.259

Likvider 31. december 21.317 2.566 9.165

*Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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1. Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Astra udarbejdes efter 
bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om 
statens regnskabsvæsen i den udstrækning, 
der er truffet konkret beslutning herom. For 
øvrige forhold aflægges regnskabet efter god 
regnskabsskik, som beskrevet under anvendt 
regnskabspraksis.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regn-
skabspraksis som sidste år. 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes 
ved indregning til transaktionsdagens kurs. 
Valutakursdifferencer, der opstår mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på beta-
lingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen 
som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære 
poster i fremmed valuta omregnes til balance-
dagens valutakurs. Forskellen mellem balan-
cedagens kurs og kursen på tidspunktet for 
tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens 
opståen eller indregning i seneste årsregn-
skab indregnes i resultatopgørelsen under 
finansielle indtægter og omkostninger. 

Resultatopgørelse 

Omsætning
Astras omsætning omfatter indtægter fra 
modtaget statstilskud, projekttilskud og delta-
gerbetaling samt andre indtægter. 

Det årlige modtagne statstilskud indregnes 
lineært hen over regnskabsåret. 

Projekttilskud indtægtsføres løbende, i takt 
med at Astra leverer ydelserne knyttet til 
de respektive tilskud. Den forholdsmæssige 
andel af tilskud, der indregnes, opgøres 
med udgangspunkt i forbrugte omkostninger 
i forhold til seneste omkostningsestimat. 

Modtagne forudbetalinger fra projektaktivitet 
periodiseres i balancen som en gældspost.

Andre indtægter fra salg af tjenesteydelser, 
herunder deltagerbetaling, indregnes på det 
tidspunkt, hvor tjenesteydelsen er leveret. An-
dre indtægter fra salg af varer, herunder salg 
af merchandise, indregnes, når overgang af 
de væsentligste fordele og risici til køber har 
fundet sted, og når indtægten kan opgøres 
pålideligt og betaling forventes modtaget. 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der 
er medgået til at opnå årets omsætning, her-
under løn og gager, projektomkostninger samt 
øvrige driftsomkostninger.  Omkostningerne 
er opdelt på følgende områder, som afspejler 
Astras aktiviteter:   

• Forankring og udviklingsaktiviteter 
•  Ledelse, administration og stab 
• Bygningsdrift 
• Kommunikation og web 
• Science Talenter 
• Projektomkostninger. 

Løn og omkostninger fordeles på de respekti-
ve aktiviteter på baggrund af den organisato-
riske opdeling af Astra i 2020 samt løbende 
registreringer af omkostninger på kostcentre. 
Fordelingen er underlagt regnskabsmæssige 
skøn.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger 
indeholder renter, finansielle omkost-
ninger ved realiserede og urealiserede 
valutakursreguleringer.  

Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære indtægter omfatter indtægter, 
der klart adskiller sig fra aktiviteter i forbindel-
se med Astras målopfyldelse. Ekstraordinære 
indtægter i årsrapporten for 2020 omfatter 
momsrefusion for perioden 2017-2019, som 

Noter
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følge af ændring af Astras momsmæssige 
status.

Balance 

Tilgodehavender hos bevillingsgivere og ej 
anvendte modtagne tilskud. 
Tilgodehavender hos bevillingsgivere 
opgøres projekt for projekt til nettoværdien 
af kostprisen af de omkostninger, der er 
medgået til afvikling af de tilskudsberettige-
de projekter, fratrukket tilskud modtaget af 
bevillingsgivere. 

Tilskud, hvor kostprisen af projektomkostnin-
ger overstiger modtagne tilskud, indregnes 
under aktiverne, som tilgodehavende pro-
jektbevillinger. Tilskud, hvor indbetalingerne 
fra bevillingsgivere overstiger projektomkost-
ningerne, indregnes under passiverne som ej 
anvendte modtagne tilskud. 

Tilgodehavender fra salg 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
samt andre tilgodehavender måles til amor-
tiseret kostpris.  Der foretages nedskrivning 
til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at 
være indtruffet en objektiv indikation på, at 
et tilgodehavende er værdiforringet. Ned-
skrivninger opgøres som forskellen mellem 
den regnskabsmæssige værdi af tilgodeha-
vender og nutidsværdien af de forventede 
pengestrømme, herunder realisationsværdi 
af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. 
Som diskonteringssats anvendes den effekti-
ve rente for det enkelte tilgodehavende. 

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kost-
pris, der i al væsentlighed svarer til nominel 
værdi. Gældsforpligtelser omfatter skyldig 
løn, feriepengeforpligtelse, gæld til leveran-
dører af varer og tjenesteydelser samt anden 
gæld. 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser Astras penge-
strømme for året opdelt på drifts-, investe-
rings,- og finansieringsaktivitet for året, årets 
forskydning i likvider og Astras likvider ved 
årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres 
med udgangspunkt i årets resultat, som 
reguleres for ikke likvide resultatopgørel-
sesposter herunder årets forskydning på 
tilgodehavender, hensatte forpligtelser samt 
gældsforpligtelser.  

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 
omfatter pengestrømme fra regulering på 
depositum. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktivi-
teten omfatter pengestrømme fra opta-
gelse og tilbagebetaling af langfristede 
gældsforpligtelser. 

Nøgletal 
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse 
med Finansforeningens anbefalinger. 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte 
nøgletal er beregnet således: 

For yderligere noter henvises til efterfølgende 
tabeller.

Driftsresultat (EBIT) x 100

Omsætningsaktiver x 100

Egenkapital ultimo x 100

Nettoomsætning

Kortfristede gældsforpligtigelser

Passiver i alt, ultimo

Overskudsgrad

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad
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Note t.kr. 2020 2019 2018

2 Modtaget statstilskud

Driftstilskud for året 21.800 22.000 20.700

Tilskud til implementering af udflytning til Sorø 0 0 100

21.800 22.000 20.800

3 Det Mobile Laboratorium - Explonauten

1. januar 373 1.970 0

Bevilling 500 500 2.000

Forbrugt af bevilling -719 -2.097 -30

Saldo 31. december 154 373 1.970

Pr. 31.12.2020 er der samlet modtaget 3.000 t.kr. i bevilling til Det Mobile Laboratorium, 
hvoraf 719 t.kr. er forbrugt. I 2021 udbetales sidste bevillingsrate på 500 t.kr. til projektet 

4 Andre indtægter

a. Projektindtægter 31.492 30.977 26.602

b. Deltagerindbetaling 2.072 6.315 6.980

c. Konferencesalg 1.605 1.937 2.100

d. Øvrige indtægter 1.353 3.473 3.511

36.522 42.702 39.193

5 Forankring og udviklingsaktiviteter

Løn og lønafhængige omkostninger 5.827 7.427 6.894

Øvrige omkostninger 545 719 1.148

6.372 8.146 8.042

6 Ledelse, administration og stab

Løn og lønafhængige omkostninger 6.554 4.300 5.144

Øvrige omkostninger 2.748 3.277 3.368

9.302 7.577 8.512

7 Bygningsdrift

Lokaleomkostninger 1.706 1.573 1.490

Øvrige omkostninger (Rengøring) 156 146 133

1.862 1.719 1.623

8 Kommunikation og web

Løn og lønafhængige omkostninger 263 1.687 1.055

Øvrige omkostninger 520 121 2.086

783 1.808 3.141
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Note t.kr. 2020 2019 2018

9 Science Talenter

Løn og lønafhængige omkostninger 4.296 7.107 8.166

Øvrige omkostninger 1.997 3.706 3.917

6.293 10.813 12.083

10 Projektomkostning

Løn og lønafhængige omkostninger 18.643 15.625 13.672

Øvrige omkostninger 11.654 18.706 17.472

30.297 34.331 31.144

11 Ekstraordinære indtægter

Ansøgt momsrefusion 2. Halvår 2017 705 0 0

Forventet momsrefusion 2018-2019 2.857 0 0

3.562 0 0

12 Materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 1. januar 2020 669

Tilgang 0

Afgang 0

Kostpris pr. 31. december 2020 669

Ned- og afskrivninger 1. januar 2020 283

Afskrivninger 145

Afskrivninger, afhændede anlæg 0

Ned- og afskrivninger 31. december 2020 428

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 241

13 Projekter

Bevilligede tilsagn 56.696 39.897

Ej anvendte tilsagn -66.759 -34.087

-10.063 5.810

Indregnet således i balancen:

Tilgodehavender hos bevillingsgivere 2.577 7.360

Ej anvendte modtagne tilskud -12.640 -1.550

--10.063 5.810

14 Andre kontraktlige forpligtigelser

Lejeforpligtigelser for indgåede lejemål og 
operationelle leasingaftaler

484 465

484 465
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15 Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen, der vil påvirke Astras 
økonomi, men fortsætter den nuværende nedlukning og hjemsendelse grundet COVID-19 langt 
ind i 2021, vil dette have en indflydelse i Astras økonomi.
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