
*

Årsrapport 2019 



2

Indholdsfortegnelse
Ledelsespåtegning 3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4
Ledelsesberetning 8
Målrapportering 18
Årsregnskab 1. januar – 31. december 22

Årsrapport 2019



Årsrapport 2019

3

København, den 3. april 2020

Bestyrelse:

 Erik Knudsen Jette Rygaard Per Påskesen
 formand

 Jon Lissner Merethe Frøyland Martin Vigild

Direktion:

 

 Mikkel Bohm
 Direktør

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for Astra for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2019.

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. december 2019, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, 
pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
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, al-
tid 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 
overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende 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 
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 ledelse om 
bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kon-
trol, 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. 
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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 3. april 2020 
ERNST & YOUNG 
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 
32 50 94 44

Hjemstedkommune
Sorø

Regnskabsår
1. januar – 31. december
 
Bestyrelse
Formand Erik Knudsen, 
konsulent, fhv. rektor

Jette Rygaard, rektor, 
Vesthimmerlands Gymnasium

Per Påskesen, forbundsrådgiver, 
Dansk Metal

Jon Lissner, skoleleder, 
Trekronerskolen

Merete Frøyland, leder, 
Naturfagsenteret (Norge)

Martin Vigild, chefkonsulent, 
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Rasmus Dahl, chefkonsulent, 
Dansk Industri (udtrådt 2019)
 

Direktion
Mikkel Bohm, direktør

Revision
Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Institutionsrevisor
Ernest & Young P/S
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. 2019 2018 2017

Hovedtal

Omsætning 64,7 60,0 67,0

Driftsomkostninger 64,4 64,5 65,5

Resultat før finansielle poster 0,3 -4,6 1,5

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

Resultat før ekstraordinære poster 0,3 -4,6 1,5

Årets resultat 0,3 -4,6 3,5

Anlægsaktiver 0,4 0,8 0,5

Omsætningsaktiver 12,8 16,1 21,9

Balancesum 13,4 16,9 22,5

Egenkapital ultimo 2,5 2,2 6,7

Hensatte forpligtigelser 0,0 0,0 0,0

Kortfristede gældsforpligtigelser 10,9 14,7 15,8

Pengestrømme fra drift -6,6 -2,8 12,2

Pengestrømme fra investeringer 0,0 -0,3 -0,3

Pengestrømme i alt -6,6 -3,1 11,8

Nøgletal*

Overskudsgrad (%) 0,5 -7,6 2,2

Likviditetsgrad (%) 117,3 109,7 139,2

Soliditetsgrad (%) 18,6 13,0 29,9

*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 ligger inden for følgende 
hovedområder:

• Formidling af viden på naturfagsområdet
• Drive netværk for undervisere inden for 

grundskole og ungdomsuddannelse samt 
på regionalt og kommunalt niveau

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

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

• Understøtte kompetenceudvikling for 
naturfaglige undervisere og relevante 
ressourcepersoner

Strategiske pejlemærker
Følgende strategiske pejlemærker sætter 
retningen for løsningen af Astras kerneopga-
ver 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 udfor-
dres til at yde det allerbedste.

• Alle undervisere skal have de relevante 
kompetencer og indgå i faglige fællesska-
ber baseret på udvikling og videndeling for 
i sidste instans at kunne levere kvalificeret 
undervisning.

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

• Der skal være færre, men større og velko-
ordinerede indsatser på naturfagsområdet, 
de skal evalueres og formidles og teoretisk 
viden skal formidles til praksis.

Astras væsentligste aktiviteter
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Projektdatabasen hjælper projektmagere 
til overblik
Astra har tidligere på året modtaget en 
bevilling fra Villum fonden på knap 900.000 
kr. til opdatering af vores projektdatabase. 
Databasen er nu opdateret og kan ses 
her og vil løbende blive videreudviklet og 
vedligeholdt. Den er offentlig tilgængelig, så 
alle kan anvende databasen til at få overblik 
over igangværende projekter samt projekter, 
der er afsluttet efter 2016. 

Søgemulighederne omfatter blandt andet ud-
dannelsesområde, geografi og projektfokus 
samt evaluering. Projektdatabasen lanceres 
på det første “Søborg-møde”, som afholdes 
d. 20. januar 2020.

Konsulentopgaver
Astra har i 2019 udført forskellige didaktiske 
konsulentopgaver for eksterne samarbejds-
partnere. Astra har fx. indgået en treårig 
aftale om sparring vedr. udvikling af engine-
eringopgaver i Naturfagsmaraton for Naturvi-
denskabernes Hus. Desuden bidrager vi med 
didaktisk udvikling i projekt Junior-geologer-
ne, hvor Helsingørs kommunale naturskole 
i samarbejde med GEUS (De Nationale 
Geologiske Undersøgelser for Danmark og 
Grønland) producerer inspirationsmateriale 
til geologiske undervisningsforløb i naturen.  

Rådgivning kvalificerer 
udviklingsprojekter
Mange aktører inden for naturfaglig udvikling 
henvender sig til Astra for rådgivning om 
udvikling af projektidéer. I 2019 rådgav Astra 
24 eksterne projekter og flere af disse har 
efterfølgende opnået finansiering fra fonde 
til at gennemføre deres projekter. Nogle af 
projekterne er yderligere interesserede i 

evaluering af indsatser og i 2019 blev fem 
projekter således henvist til Naturfagenes 
Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) 
som har udarbejdet evalueringsdesigns til 
initiativerne.

Evalueringsopgaver i regi af NEUC 
Samarbejdet mellem Astra og Københavns 
Universitet, Institut for Naturfagenes Didak-
tik i regi af Naturfagenes evaluerings- og 
Udviklingscenter (NEUC) har fungeret godt år 
i 2019 med mange opgaver og kontakter.
I 2019 har NEUC afsluttet syv evalueringer 
som kan ses på NEUC.dk, bl.a. en videns-
kortlægning om evalueringsværktøjer udført 
for Børne- og Undervisningsministeriet. Der 
er afgivet tilbud på 9 nye evalueringer og 7 
er igangsat i 2019, hvor NEUC evaluerer ind-
satserne: Juniorgeologerne, Skramloteket, 
Radionauterne, Naturfagsmaraton 2, STS, 
STJ, Hverdagsfysik.

Formidling af viden på naturfagsområdet

https://astra.dk/detsker/projekter
http://NEUC.dk
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Koordinering og facilitering af videndelings-
strukturer i form af netværk for koordinatorer 
og vejledere.

Astras indsats omkring styrkelse af naturfagli-
ge kulturer på alle niveauer tager fortsat form 
og bliver løbende udvidet og kvalificeret. 

• På grundskoleniveau er der etableret 
et nationalt naturfagsvejledernetværk, 
som er tæt koblet med de kommunale 
naturfagsvejledernetværk. 

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

• På det gymnasiale niveau arbejder vi med 
udvikling af de regionale og det nationale 
naturvidenskabskoordinatornetværk.  

• På EUD-området udvikler vi netværksind-
satsen med afsæt i koordinering og facili-
tering af 2 landsdækkende temadage for 
grundfagslærere på EUD-uddannelserne.

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 der er fortsat et 
stort behov for at Astra fortsætter arbejdet 
med at understøtte kommunerne i at udvikle 
politiske og forvaltningsmæssige rammer for 
naturfagsundervisningen. Slutseminaret har 
skabt stor fokus hos relevante aktører og vi 
går nu i gang med at afsøge muligheder for et 
nyt forløb. Der er behov både hos kommuner 
og samarbejdspartnere. 

Styrkelse af kommunale 
naturfagsindsatser
Astra samarbejder med alle landets kommu-
ner om at styrke kommunale og institutionelle 
naturfagskulturer, som sikrer en langsigtet 
forankring af naturfagsindsatserne. 
Astra har i den forbindelse afholdt 67 udvik-
lingssamtaler med kommuner i 2019. Udvik-
lingssamtalerne er grundlag for både politisk 
og forvaltningsmæssig prioritering i den 
respektive kommune.

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 blev i 2019 afholdt den 2. og 
3. april i Odense Kongrescenter.  Der var 
udsolgt med 1546 deltagere. 

Evalueringen er meget positiv - eksempelvis 
svarer 97% af deltagerne, at de har fået 
opfyldt deres forventninger til Big Bang og 
ca. 96% svarer, at de har lyst til at deltage 
igen til næste år. 

Naturvidenskabsfestival i uge 39
Hvert år i uge 39 holdes Naturvidenskabsfe-
stival på landets skoler og ungdomsuddan-
nelser og andre steder, hvor vi estimerer, at 
mere end 150.000 elever deltager. I 2019 
blev den skudt i gang i uge 39 under over-
skriften: “Vandets hemmeligheder”.

En af de helt store aktiviteter under festiva-
len er det store landsdækkende “Masseeks-
perimentet”. I 2019 handlede det om plastfor-
urening i naturen. Eksperimentet er udviklet 
og gennemført i samarbejde med det Det 
Danske Forskningscenter i Marin Plastforure-
ning “MarinePlastic”.  

Masseeksperimentet satte i 2019 rekord med 
57.000 elever fra 92 kommuner. Normalt 
deltager kun op til 35.000 elever.

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. 

Unge Forskere finalen - Science EXPO - blev 
afholdt i Bella Center CPH d. 28.-30. april 
2019. Ca. 5.500 skoleelever besøgte finalen 
og gik på opdagelse blandt de 100 finalister 
og mere end 30 udstillere. 

Unge Forskere har siden finalen 2019 
deltaget i EUCYS (EM i science), hvor begge 
de to deltagende finalister hjemtog præmi-
er. Unge Forsker Magnus Oddershede og 
Danmark vandt således en guldmedalje (den 
første i 15 år) med sit projekt om tilpasning 
af flyvingespidser, mens kun 15-årige Emma 
Weiss Nielsen vandt en særpris for sit projekt 
omkring optimering af mælkeproduktion hos 
køer via musik. Desuden har Unge Forskere 
deltaget i henholdsvis Intel ISEF i USA (VM 
i Science), CAST (international kinesisk kon-
kurrence) og Stockholm Junior Water Prize 
(international konkurrence med fokus på 
vand). I den kinesiske konkurrence klarede 

Deltagelse i og facilitering af fælles indsatser, fx 
Big Bang, Naturvidenskabsfestival, Unge forskere, 
Engineering i Skolen, Ørsted 2020 mv.
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Unge Forskere sig rigtig godt og kom hjem 
med både en førsteplads og en tredjeplads.

Engineering i skolen
Astra indgår fortsat i et konsortium omkring 
implementering af Engineering i undervisnin-
gen i grundskolen. Projektets fase 1 afsluttes 
i foråret 2020 og alle de undervisningsma-
terialer Astra har udviklet, er tilgængelige 
på astra.dk. Engineer the Future har sam-
men med de øvrige projektpartnere opnået 
finansiering fra Villum Fonden til fase 2, der 
forløber i perioden 2020-2023. Fokus i fase 2 
bliver kompetenceudvikling af undervisere på 
samtlige danske professionshøjskoler samt 
kompetenceudvikling af naturfagslærere i 
seks nye kommuner fordelt over hele landet. 
 
H.C. Ørsted 2020
Astra deltager i projektet H. C. Ørsted 2020, 
som har til formål at fejre 200 året for H. C. 
Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. 
Projektet er forankret hos DTU. 

Astra står for skolesporet og har i løbet af 
2019 udviklet en række konkrete undervis-
ningsforløb om elektromagnetisme koblet til 
fortællingen om Ørsted. Temaet vil desuden 
være en stor del af både BIg Bang konferen-
cen og Naturvidenskabsfestivalen i 2020. 
Astra har fået midler til projektet gennem 
Carlsbergs Mindelegat. 

http://Astra.dk


Årsrapport 2019

15

Det mobile talentlaboratorium 
I 2019 har Astra indkøbt en bil og at den er 
færdigindrettet og navngivet Explonauten. 
Den er indviet ved det første skolebesøg og 
det første kursus for kommuner er afholdt. 
Seks kommuner er tilmeldt: Hvidovre, Fre-
dericia, Vallensbæk, Haderslev, Halsnæs 
og Kerteminde. Explonauten har foreløbigt 
besøgt Kerteminde, Haderslev og Fredericia 
kommune. 

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. 

Ca 1500 elever har indtil videre besøgt 
Explonauten og i forbindelse med undervisning 
og diverse events har ca. 200 lærere besøgt 
Explonauten. 

Talentindsats for gymnasiale 
ungdomsuddannelser
Astra har i 2019 afholdt en bootcamp (1.g), en 
række forskellige faglige forløb i 2.g (biotek, 
mat-fys, kemi, rumteknologi, fremtidens tek-
nologi og kemi) og i 3.g et særligt forløb, som 
peger frem imod deltagelse i Unge Forskere. 
Der har været stor tilstrømning, så vi har været 
nødt til at dublere kemiforløbet og rumtekforlø-
bet for at skaffe de ønskede antal pladser. 

Astra arbejder med en model, hvor gymnasier, 
der gør en særlig indsats for særligt talentfulde 
unge inden for naturfagene, bliver certificeret. 
29 gymnasier er certificeret i Science og Talent.

Talentindsats for grundskoler
Science Talenters elevaktiviteter for grundsko-
leelever er primært længere forløb (tre camps) 
med et bredt fagligt fokus, men der tilbydes 
også enkeltstående camps, især er matematik 
og teknologi populære emner.

Vi har takket være en generøs donation fra 
Augustinusfonden fået mulighed for at sænke 
priserne på vores Science Talent Junior-forløb. 
I skoleåret 2019-20 har vi et samlet optag på 
153 elever på Science Talent Junior forløbet. 
Derudover udbyder vi i skoleåret 2019-20 8 
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, heraf er 
der 18 grundskoler med certifikat i Science og 
Talent. 

Deltagerevalueringerne, som vi gennemfører 
på alle camps, viser for 2019 en gennemsnitlig 
tilfredshed på 4,3 på en skala fra 1 til 5.

Talentvejlederuddannelser 
Science Talenter uddannede 20 nye talent-
vejledere for grundskolen på diplomniveau i 
2019, og har fornyet aftalen med Københavns 
Professionshøjskole, sådan at vi har en aftale 
for de næste to år.  Der er i efteråret 2019 
opstartet et nyt hold med 10 deltagere.  

Igen i 2019 har Astra Talentvejlederuddannelsen 
på gymnasieniveau og vi startede et nyt hold 
i september 2019 med 14 deltagere som alle 
afsluttede deres uddannelse i november 2019. 

Drive talentindsatser, herunder mobilt laboratorium, 
Science Talenter, uddannelse af talentvejledere 

http://sciencetalenter.dk/explonauten
http://sciencetalenter.dk/explonauten
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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 matematikkonkurrence), 
Can-Sat, EUSO og biologi OL. Vi har i maj må-
ned i samarbejde med Kemilærerforeningen 
afholdt et fælles lærerkursus i Sorø. 

Derudover er der etableret et nyt samarbejde 
med Datalogi OL, hvor vi huser en af deres 
træningsevents. Astra har sammen med Aka-
demiet for Talentfulde Unge, Talentcamp.dk 
og Gifted Children etableret Dansk Talentnet-
værk og d. 5. september blev der afholdt en 
fælles national talentkonference på Aarhus 
Universitet. Netværket har siden afholdt møde 
i november og næste møde er planlagt i 
marts 2020. 

Internationale samarbejder
Astra er som medstifter af EU STEM Coali-
tion aktiv i arbejdet for at fremme nationale 
STEM-platforme og nationale strategier i alle 
EU’s medlemslande. 

Astra deltager i det nordiske netværk for 
talentorganisationer og præsenterede også 
på den nordiske konference i Karlskrona, 
hvad der sker på talentområdet i Danmark. 
Samarbejdet forventes også at facilitere en 
konference i Oslo næste år.

Mikkel Bohm holdt den 11.-12 september 2019 
oplæg for den europæiske ingeniørforening 
FEANI i Bruxelles.

I november har Astra deltaget i den første 
nordiske konference for STEM recruit-
ment i Trondheim, i et dansk arrangeret 
UNESCO high level frokostmøde for bl.a. 

17 undervisningsministre om EUD og 
verdensmål.

Mikkel Bohm holdt oplæg for det Estiske 
forskningsråd, for den nordiske science com-
munication gruppe, og deltog desuden som 
keynote på STEAM-konferencen RELOGIA i 
Sofia i november.

Årets økonomiske resultat
Årets resultat i 2019 udgør et overskud på 
308 t.kr. mod et underskud i 2018 på -4.542 
t.kr.

Årets overskud, som ledelsen anser for 
tilfredsstillende, kan primært henføres til de 
tiltag ledelsen i samarbejde med medarbej-
derne foretog i 2019 med det formål at redu-
cere driftsomkostningerne, så det forventede 
overskud på 0,3 t.kr. kunne nås. 

Ledelsen vil fortsætte sit fokus på økono-
mistyringen i 2020. For 2020 budgetterer 
ledelsen med et overskud på 1.050 t.kr. 

Budgettet for 2020 er underlagt særlig usik-
kerhed relateret til den økonomiske konse-
kvens af coronavirus, herunder Astras mulighe-
der for at afholde planlagte events i 2020.

Begivenheder efter balancedagen
Coronavirus har i 2020 ramt Danmark hårdt, 
og Astra følger nøje med i udviklingen da 
vi er ansvarlige for afviklingen af flere store 
arrangementer i foråret 2020. Senest har den 
danske regering meldt flere tiltag ud fsva 
afholdelse af arrangementer. Astra vurderer 
løbende om vores aktiviteter vil/kan blive 
påvirket, da der derved kan råde en vis usik-
kerhed om Astras økonomi. Ledelsen vurderer 
ikke, at eventuelle aflysninger vil påvirke 
Astras økonomi i kritisk retning.
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Astra havde i 2019 seks resultatmål.  
Fem af målene blev opfyldt, et af målene blev kun delvist opfyldt. 

Strategiske- og kernefaglige mål 2019

Målrapportering

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målop-
fyldelse

1. Etablering af 
forandringsteori 
for væsentlige 
Astra indsatser

Arbejdet med forandringsteorien 
skal danne grundlag for udarbej-
delse af mål og resultatplan 2020

Udkast udarbejdet og præsenteret for 
BUVM efterår 2019. Den videre proces 
er aftalt med ny deadline sommeren 
2020.

100%

2. Styrket 
vidensforankring

2.a. Udvikle skabeloner for 
angivelse af vidensgrund-
lag ifm. præsentation af 
aktiviteter på astra.dk

2.a Skitse til skabelon er 
udviklet. Da den endnu ikke 
er anvendt, må justeringer 
forventes før ibrugtagning.

100%

2.b. Formidle vidensgrund-
laget for minimum to natio-
nale naturfagsindsatser

2.b Foranalyse til naturvi-
denskabelige kampagner 
gennemført for BUVM og for-
midlet på neuc.dk. Foranalyse 
vedr. nyt evalueringsværktøj i 
folkeskolen er gennemført og 
offentliggjort på neuc.dk med 
titlen "Evalueringstilgange i 
naturfag i grundskolen".

100%

2.c Gennemføre evaluer-
ing af to interne indsat-
ser gennem NEUC samt 
undersøge deltagertil-
fredshed i tre events og 
samtlige talentcamps

2.c. Evaluering af indsatserne: 
'Science Talent Genius', 'Unge 
forskere' samt 'Naturviden-
skabsfestivalen' er gennemført 
og offentliggjort på neuc.dk. 
Deltagertilfredshed på årets 
talentcamps er gennemsnitligt 
4,3 på en skala fra 1-5.

100%

2.d. Formidle resultaterne 
af de videnskortlægninger 
og evalueringer der gen-
nemføres i regi af NEUC

2.d. Evaluering af indsatserne: 
'Science Talent Genius', 'Unge 
forskere' samt 'Naturviden-
skabsfestivalen' er gennemført 
og offentliggjort på neuc.dk.

100%

2.e. Publicere mindst én 
artikel i et peer-rewie-
ved naturfagsdidaktisk 
tidsskrift

2.e. Artiklen: 'Redskab til 
analyse af integreret natur-
fag' Binau & Salomonsen er 
publiceret i det danske natur-
fagsdidaktiske tidsskrift MONA 
2019-1.

100%

2.f. Etablere samarbejde 
med EMU om synlig-
gørelse af materialer og 
aktiviteter.

2.f. Der er etableret aftale om 
synliggørelse af materialer fra 
Astra på EMU og et forslag til 
tekst om problembasereret 
undervisning er indsendt. Der 
er etableret dialog mellem ny-
hedsbrevs-redaktørerne i hhv. 
EMU og Astra vedr. samarbej-
de om nyhedsformidling.

100%
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Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målop-
fyldelse

3. Bedre 
mulighed for 
talentudvikling i 
grundskolen

I 2019 skal Astra præsen-
tere det mobile talentla-
boratorium for mindst 25 
kommuner fordelt i hele 
landet og have indsendt 
positiv tilbagemelding fra 
mindst 5 kommuner

Det mobile talentlaboratori-
um er blevet præsenteret for 
mere end 25 kommuner, og 
5 kommuner har tilmeldt sig 
ordningen.

100%

4. Koordinering 
og facilitering 
af videndeling i 
form af netværk 
på alle niveauer

4.a. Til etablering af et 
nationalt netværk for 
naturfagsvejledere i 
grundskolen er der afholdt 
tre nationale møder for 
naturfagsvejledere (inkl. 
skoleledere og natur-
fagskoordinatorer) med 
efterfølgende opsamling af 
erfaringer

4.a. Der er afholdt tre 
nationale netværksmøder.

100%

4.b. Til etablering af et na-
tionalt netværk for naturvi-
denskabskoordinatorer på 
gymnasiale uddannelser 
er der afholdt fem regio-
nale og et nationalt møde 
for gymnasiale naturviden-
skabskoordinatorer med 
efterfølgende opsamling af 
erfaringer.

4.b. Der er afholdt et nationalt 
møde, og fem regionale møder

100%

4.c. På vej til etablering 
af netværk for EUD-koor-
dinatorer, er der afholdt 
to nationale møder for 
EUD-grundfagslærere med 
efterfølgende opsamling af 
erfaringer.

4.c. De to nationale møder er 
afholdt oktober 2019

100%

4.d. Der gennemføres 9-10 
regionale og et nationalt 
netværksmøder for kom-
munale naturfagskoordi-
natorer med efterfølgende 
opsamling af erfaringer.

4.d. Der er afholdt syv ud af 
10 regionale møder. Der er 
afholdt to nationale møder i 
hhv. forår og efterår.

70%

4.e. Der er afholdt udvik-
lingssamtaler i 70 kommu-
ner for at styrke netværk 
for kommunale natur-
fagskoordinatorer med 
efterfølgende opsamling af 
erfaringer.

4.e. Der er afholdt 63 kompas-
samtaler i 2019.

90%
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Organisatorisk og økonomiske mål 2019

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Målop-
fyldelse

5. Styrket 
økonomistyring

Der skal især etableres en ny 
budgetlægnings- og opfølgning-
sproces, en kvalificering af prog-
nose for indtægter og udgifter, 
og der skal identificeres særlige 
risikofaktorer, der følges tæt.

Der er udarbejdet og implementeret 
nye procedurer og processer for 
prognosearbejdet. Særlige risiko-
faktorer er identificeret og der er 
etableret processer for løbende 
opfølgning.

100%

6. Implemente-
ring af informa-
tionssikkerheds-
politik

6.a. Der implementeres 
totrinsbekræftelse for alle 
medarbejdere på cen-
trale tjenester, hvor det er 
muligt.

6.a. Fuldt implementeret 100%

6.b. Der indføres et system 
til digital signering af 
aftaler, sikker indhentning 
af cpr-nr. mv.

6.b. Systemet Penneo beny-
ttes nu til at administrere sik-
ker underskrift, tilmeldinger, 
ansættelses- og jobannon-
cering gennem HR-skyen.

100%

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. 2019 2018 2017

2 Modtaget statstilskud 22.000 20.800 21.000

3, 4 Projekttilskud, deltagerbetaling og andre 
indtægter

42.702 39.193 46.008

Omsætning 64.702 59.993 67.008

5 Forankring og udviklingsaktiviteter -8.146 -8.042 -6.769

6 Ledelse, administration og stab -7.577 -8.512 -7.583

7 Bygningsdrift -1.719 -1.623 -1.847

8 Kommunikation og web -1.808 -3.141 -4.310

9 Science Talenter -10.813 -12.083 -9.999

10 Projektomkostninger -34.331 -31.144 -35.013

Driftsomkostninger -64.394 -64.545 -65.521

Resultat før finansielle poster 308 -4.552 1.487

Finansielle indtægter 0 10 2

Finansielle omkostninger 0 0 0

Resultat før ekstraordinære poster 308 -4.542 1.489

11 Ekstraordinære indtægter 0 0 2.044

Årets resultat 308 -4.542 3.533

Resultatopgørelse
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Årsregnskab 
1. januar – 31. december

Note t.kr. 2019 2018 2017

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 386 535 317

Materielle anlægsaktiver i alt 386 535 317

Finansielle anlægsaktiver

Deposita 224 222 232

Finansielle anlægsaktiver i alt 224 222 232

Anlæg- og finansielle aktiver i alt     611 757 549

Tilgodehavender

13 Tilgodehavender hos bevillingsgivere 7.360 3.206 5.267

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 986 2.141 3.234

Andre tilgodehavender 1.851 1.600 1.171

Tilgodehavender i alt 10.198 6.947 9.672

Likvide beholdninger 2.566 9.165 12.259

Omsætningsaktiver i alt 12.764 16.112 21.931

AKTIVER i alt 13.375 16.869 22.480

Balance
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Årsregnskab 
1. januar – 31. december

Note t.kr. 2019 2018 2017

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2.185 6.727 3.194

Overført resultat 308 -4.542 3.533

Egenkapital i alt 2.494 2.185 6.727

Gældsforpligtigelser

Kortfristede gældsforpligtigelser

Skyldig løn 597 511 685

Feriepengeforpligtigelse 4.365 4.791 4.206

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.297 2.296 2.839

Anden gæld 2.071 2.547 2.106

13 Ej anvendte modtagne tilskud 1.550 4.539 5.917

Gældsforpligtigelser i alt 10.881 14.684 15.753

PASSIVER i alt 13.375 16.869 22.480

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. 2019 2018 2017

Pengestrømsopgørelse*

Årets resultat 308 -4.542 3.533

Tilbageførsel af afskrivninger 149 118 16

Ændring i tilgodehavender -3.250 2.725 635

Ændring i kortfristede gældsforpligtigelser -3.803 -1.069 7.984

Pengestrøm fra driftsaktivitet -6.596 -2.768 12.168

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 -336 -333

Tilgang depositum -3 10 -9

Pengestrømme til investeringsaktivitet -3 -326 -342

Årets pengestrømme -6.599 -3.094 11.826

Likvider 1. januar 9.165 12.259 433

Likvider 31. december 2.566 9.165 12.259

*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 respek-
tive aktiviteter på baggrund af den organisa-
toriske opdeling af Astra i 2019 samt løbende 
registreringer af omkostninger på kostcentre. 
Fordelingen er underlagt regnskabsmæssige 
skøn.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger 
indeholder renter, finansielle omkostnin-
ger ved realiserede og ureali5serede 
valutakursreguleringer.  

Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære indtægter omfatter indtægter, 
der klart adskiller sig fra aktiviteter i forbindel-
se med Astras målopfyldelse.  

Noter
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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: 

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. 2019 2018 2017

2 Modtaget statstilskud

Driftstilskud for året 22.000 20.700 20.800

Tilskud til implementering af udflytning til Sorø 0 100 200

22.000 20.800 21.000

3 Det Mobile Laboratorium - Explonauten

1. januar 1.970 0 0

Bevilling 500 2.000 0

Forbrugt af bevilling -2.097 -30 0

Saldo 31. december 373 1.970 0

Pr. 31.12.2019 er der samlet modtaget 2.500 t.kr. i bevilling til Det Mobile Laboratorium, 
hvoraf 2.127 t.kr. er forbrugt. I 2020 og 2021 udbetales yderligere 500 t.kr. til projektet i 
hvert af årene.

4 Andre indtægter

Projektindtægter 30.977 26.602 29.844

Deltagerindbetaling 6.315 6.980 9.734

Konferencesalg 1.937 2.100 2.568

Øvrige indtægter 3.473 3.511 3.862

42.702 39.193 46.008

5 Forankring og udviklingsaktiviteter

Løn og lønafhængige omkostninger 7.427 6.894 5.787

Øvrige omkostninger 719 1.148 982

8.146 8.042 6.769

6 Ledelse, administration og stab

Løn og lønafhængige omkostninger 4.300 5.144 4.500

Øvrige omkostninger 3.277 3.368 3.085

7.577 8.512 7.583

7 Bygningsdrift

Lokaleomkostninger 1.573 1.490 1.529

Øvrige omkostninger 146 133 318

1.719 1.623 1.847

8 Kommunikation og web

Løn og lønafhængige omkostninger 1.687 1.055 1.793

Øvrige omkostninger 121 2.086 2.517

1.808 3.141 4.310
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9 Science Talenter

Løn og lønafhængige omkostninger 7.107 8.166 6.220

Øvrige omkostninger 3.706 3.917 3.779

10.813 12.083 9.999

10 Projektomkostning

Løn og lønafhængige omkostninger 15.625 13.672 14.008

Øvrige omkostninger 18.706 17.472 21.005

34.331 31.144 35.013

11 Ekstraordinære indtægter

Likvidationsprovenu fra Danish Science Factory 0 0 0

Historiske overskud hos Science Talenter 0 0 2.044

0 0 2.044

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

12 Materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 1. januar 2019 669

Tilgang 0

Afgang 0

Kostpris pr. 31. december 2019 669

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019 134

Afskrivninger 149

Afskrivninger, afhændede anlæg 0

Ned- og afskrivninger 31. december 2019 283

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 386

13 Projekter

Bevilligede tilsagn 39.897 32.960 28.573

Ej anvendte tilsagn -34.087 -34.293 -29.223

5.810 -1.333 -650

Indregnet således i balancen:

Tilgodehavender hos bevillingsgivere 7.360 3.206 5.267

Ej anvendte modtagne tilskud -1.550 -4.539 -5.917

5.810 -1.333 -650

14 Andre kontraktlige forpligtigelser

Lejeforpligtigelser for indgåede lejemål og 
operationelle leasingaftaler

465 460 980

465 460 980
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15 Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Coronavirus har i 2020 ramt Danmark hårdt, og Astra følger nøje med i udviklingen da vi er 
ansvarlige for afviklingen af flere store arrangementer i foråret 2020. Senest har den danske re-
gering meldt flere tiltag ud fsva afholdelse af arrangementer. Astra vurderer løbende om vores 
aktiviteter vil/kan blive påvirket, da der derved kan råde en vis usikkerhed om Astras økonomi. 
Ledelsen vurderer ikke, at eventuelle aflysninger vil påvirke Astras økonomi i kritisk retning.

Der kan konstateres et indtægtstab i 2020 i forbindelse med aflysning af allerede planlagte 
Camps i Sorø på ca. 500 t.kr. som følge af regeringens lukning af skoler og uddannelsesinstitu-
tioner.
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