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Støvring, den 20. marts 2019 

Daglig ledelse 

Jens Nielsen 
rektor 

en i tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutio-
annelser og almen voksenuddannelse m.v. 

Endvide 
ner for alm 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens 
habilitetserklæring 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabet 2018 for 
Støvring Gymnasium. 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om st 
relse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen 
skabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: 

skab m.v. samt bekendtgø-
til § 39, stk. 4 i regn-

 

• At årsrapporten er rigtig, dvs, at årsrapporten ikk er væsentli 
udeladelser, herunder at målopstillingen og målr rappo er fyldestgøren-

 

de. 
• At de dispositioner, som er omfattet af re bsaflæ 

delte bevillinger, love og andre forskri d indgå 
• At der er etableret forretningsgange, de 

midler og ved driften af de instit ner, ° rsrapporten. 

Bestyrelse 

Kirsten Bundgaard Peter Hansen Lene Schmidt Aalestrup 
formand næstformand 

Malene Gram Susan Vonsild Steen Madsen 

Charlotte Horn Julie Frisgaard Pedersen Oliver Vang Nielsen 

2 

rmationer eller 

nsstemmelse med med-
og sædvanlig praksis. 

smæssig forvaltning af de 

Bilag 2



Påtegninger 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Støvring Gymnasium 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Støvring Gymnasium 
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, result 
noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udar 
skabsparadigme og vejledning for 2018, lov om staten 
nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regns sen m. 

Det er vores opfattelse, at årsregnska t i a 
overensstemmelse med statens re sreg 

skabs uar -31. december 
alance, enges msopgørelse, 

snin isteriets regn-

 

.v. samt bekendtgørelse 
absregler). 

r rigtigt, dvs, udarbejdet i 

Grundlag for konklusio 

Vi har udført vores revisi 
yderligere krav, der e 
nen udføres på gr 
6. juli 2017 om re 
almengymn 
der og kr v e 
årsre 
etiske r 
ligesom vi 
opfattelse, a 
on. 

rnationale standarder om revision og de 
darderne for offentlig revision, idet revisio-

n rvisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 
ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 

enuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standar-
onspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 

vring Gymnasium i overensstemmelse med internationale 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores 
*sionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi-

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rig-
tigt, dvs, udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen 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 Støvring Gymnasiums 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 Støvring Gymnasium, indstille driften eller ikke har andet reali-
stisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, n er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale stan arde om revision og de yderli-

 

gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for vision, jf. Undervisnings-

 

ministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 24317 om revisio ontrol m.m. ved institu-

 

tioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale voksenuddannelse 
m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når er kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som v ed kan forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de onomiske beslut nger, som regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i 0v -ren 
og de yderligere krav, der er gælde Dan 
dervisningsministeriets bekend gø else r. 956 
ved institutioner for erhverv else, a 
dannelse m.v., foretager vi fa 
nen. Herudover: 

ale standarder om revision 
erne for offentlig revision, jf. Un-
revision og tilskudskontrol m.m. 

nasiale uddannelser og almen voksenud-
der professionel skepsis under revisio-

 

• Identificerer 
denne sky 
disse ris 
res 
høj 
mens 
kontrol. 

• Opnår vi forst  

ntlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
er og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
tfals , bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 

en interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

 

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Støvring Gymnasiums 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 Støvring 
Gymnasiums 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 konklusio-
ner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Støvring Gymnasium ikke længere 
kan fortsætte driften. 

4 

Bilag 2



Vores ansvar er derudover at gen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til statens reg 

Baseret på det ud 
er i overensst 
tens regnsk 
porteni 

else, at ledelsesberetningen og målrapporteringen 
r udarbejdet i overensstemmelse med kravene i sta-

æsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrap-

 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrap 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke le 
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 

I tilknytning til vores revision af årsregns 
målrapporteringen og i den forbindels ove 
væsentligt inkonsistente med årsre s bet e 
måde synes at indeholde væsentlig ejlin ormat 

m ap.rteringen,ogvi 
en og målrapporteringen. 

ledelsesberetningen og 
n og målrapporteringen er 

ået ved revisionen eller på anden 

Erklæri i he o til de lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om itisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig or, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of-
fentlig 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 forskrifter samt ind-
gåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikker-
hed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 
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Aalborg, den 20. marts 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 

Marianne Fog Jørgensen 
statsautoriseret revisor 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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. 
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Skolens hovedaktivitet er at tilbyde en alsidig stx-uddannelse med lig kvalitet og dyrkelse af 
de kreative og musiske emner. 

Mission 

Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, der h 
te formål er fastlagt i Lov om de gymnasiale uddann 

ennesker. Det-
at: 

Støvring G 
dygtiggøre 

medspiller i den regionale og nationale strategi for at 

Bestyrelsen h 
Kvaliteten i læn 

smøde i januar 2017 vedtaget en ny strategi for perioden 2017-2020. 
er den røde tråd i de tre indsatsområder. 

Ledelsesberetning 

Præsentation af institutionen 

Hovedaktivitet 

• Gymnasiet skal forberede eleverne ti de ående u lket betyder, at de skal 
udvikle både dannelse, faglig indsi 

• Uddannelsen er tæt forbundet ed humaniora, samfundsviden-

 

skab og naturvidenskab. 

Vision 

Det er Støvring Gymn e lærested for unge mennesker i lokalom-

 

rådet og en særdele og arbejdsplads. 

• Kvaliteten i undervisningen 
• Stærk skolekultur 
• Rekruttering 

Strategien skal ses i sammenhæng med gymnasiereform 2017 og med de økonomiske udfordringer, 
som alle ungdomsuddannelser forventeligt vil stå med som følge af besparelser. Strategien er derfor 
koblet tæt op på gymnasiets hovedopgave. 
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Både i 2017 og 2018 besluttede Fordelings 
ring Gymnasium til andre gymnasier, sål 
ring Gymnasium. Klassekvotientern arier 
kvotient 27, i 2.g er der en genne 

t flytte ansøgere fra Støv-
ptages 168 elever på Støv-

den gennemsnitlige klasse-
i 3.g er den på 25 elever. 

• Region No 
18 al 

Årselever opgjort på finansa  

Elevtallet har siden n udvi 

nsåret 2018, og antallet er lidt højere end budgetteret elevtal De 50 

på 498. 

Fuldførelses 

e fi 

Ledelsesberetning 

Årets faglige resultater 

Søgetal 

Søgetallene har været relativt stabile de seneste år, således at der ve koleårets start kunne dannes 
6 klasser. 

I 2015 havde vi et rekord stort søgetal, hvorfor vi oprettede 7 

Søgetallene pr. 15. marts fra 2018 og tilbage til 2008: 
2008 2oo9 2010 2011 2012 

 

20 4 2\ 16 2017 2018 
157 179 166 156 159 

2t 

16 

 

92 6 183 182 

00•2 , 

 

201 2014 2015 2016 2017 2018 
Antal årselev^48o 
finansåret 

5
 1 484 477 493 500 505 

Nedenstående fuldførelsesprocenter er fra Undervisningsministeriets database. Tallene skal læses 
således, at 2010 gælder for skoleåret 2009/2010 etc. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Fuldførelsesprocent 97% 96% 95% 94% 93% 91% 87% 88% 

Karaktergennemsnit 

Studenterne fra Støvring Gymnasium opnåede ved studentereksamen 2018 et gennemsnit på 7,4, 
hvilket svarer til stx-gennemsnittet i hele landet på 7,4. 

Elevtrivsel  
I henhold til ny bekendtgørelse skal der hvert år gennemføres en undersøgelse af elevernes trivsel. 
Igen i 2018 har firmaet Ennova stået for undersøgelsen her på Støvring Gymnasium. 50 gymnasier 
deltager i Ennovas undersøgelse, og derpå kan Ennova lave sammenligninger og statistikker. Det 
viser sig, at eleverne på Støvring Gymnasium er særdeles tilfredse med både det faglige og det so-
ciale miljø på skolen. På samtlige parametre vurderes tilfredsheden over gennemsnittet på lands-
plan. Samlet opnår Støvring Gymnasium en 2. plads i Danmark, kun overgået af Odder Gymnasi-
um. 
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Ledelsesberetning 

Forsøgs- og udviklingsarbejder 

Vi deltager i skoleåret 2018-19 i to regionale udviklingsprojekter, et om digitale teknologier, IT og 
computational thinking og et, der omhandler samarbejde mellem 8 sser og 2.g klasser og deres 
respektive lærere i naturvidenskab. 

I projektet om digitale teknologier og IT deltager 3 naturviden 
undervisningen arbejder med, hvordan vi kan undersøg 
brug af IT-teknologier, og hvordan vi i den sammenh 
skellige problemer i sammenhæng med det faglige k 

I samarbejdsprojektet mellem Støvring G 
formål at styrke interessen for og tilgange 
er et øget samarbejde mellem naturvi 
opstartes et pilotprojekt med en fo 
grundskoler. 

Målrettet arbe'de med talentfo 

ere, som i fysik og kemi 
ologiske emner ved 

ninger til for-

 

r er det overordnede 
nelser og en afledt effekt 

ormer. I skoleåret 2018-19 
dbredes dette til at omfatte seks 

Både som en del af de elever, der gerne vil fordybe sig yderligere, 
har vi fortsat foku b. Spekteret er bredt, da der er talentforløb på alle 
hovedområd ab, amfundsvidenskab, humaniora og kunstfagene. 

Vi kun ceringer inden for flere af de talentforløb, der indeholder en 
konkur med præmieuddeling på Christiansborg i årets samfundsfags-

 

cup, hvor t nhængskraft". Vi opnåede topplacering i kinesisk i årets Sprogcamp. 
Georg Mohr k atematik startede med 15.000 deltagere, hvor en af eleverne på Støv-

 

ring Gymnasium en finaleplads og dermed gik videre til den internationale konkurrence. 
En 2.g-klasse deltog i RegameCup 2018, som er en konkurrence i regi af ScienceAtHome, Aarhus 
Universitet. Igen i 2018 havde Støvring Gymnasium som eneste nordjyske gymnasium 3 hold i se-
mifinalen og et hold med til finalen i Nordjyske Nyskabere. 

Men også uden for fagene tog elever initiativer, der blev bemærket. Ved Røde Kors indsamlingen i 
2018 stillede eleverne med så mange indsamlere, at Røde Kors markerede det med en præmie. 

Sprogrejser og udveksling 

Støvring Gymnasium har igennem mere end 20 år haft et markant, internationalt program. Vi har 
en lang række partnerskoler i Europa, i Kina og i Canada, som vi samarbejder med. I 2018 blev det 
til besøg og genbesøg fra både Canada, Spanien og Tyskland. 
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Ledelsesberetning 

sDrogreiser og udveksling (fortsat) 

Vi er i proces med at revurdere, hvordan vi kan opretholde samarbejdet med vores partnerskoler, 
byggende på udveksling og privat indkvartering. Vores mål er, at alle sprog — tysk, spansk, kine-
sisk og fransk — far mulighed for at tilbyde eleverne en faglig tur. P esu.n ønsker vi at have en in-
ternational klasse, der udveksler med vores partnerskole i Can a. Vi n som Støvring Gymnasi-
um have ønsker, men vi har også partnerskoler, som har øns r o orven inger. Vi arbejder med 
at revidere de nuværende modeller for vores internatio begrænsning i de 
økonomiske muligheder samtidig med, at vi forsøger 

Støvring Gymnasium er involveret i et EU-projekt sa 
land og Tyskland. Dette projekt er et nyt Er 
september 2017 til august 2019. Titlen er. 
ropean Integration". I 2018 er der ge em 
um er vært for projektet, der afho es i aj 2 

Bygningen 

Støvring Gymnasiu 
noveringen er i g 

ners oler i Finland, Let-
tet. Projektet løber fra 

national identity and Eu-
Letland. Støvring Gymnasi-

 

eret faciliteter for pedeller og rengøring. Re-
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Udgiften til bygningsdrift er DKK 0,1 mio. 1 d nger, som er igangsat i 
2018, bliver på grund af forsinkelser først 

Ledelsesberetning 

Årets økonomiske resultat 

Skolen har realiseret en omsætning på DKK 42,6 mio, og et resultat på DKK 0,3 mio. Skolen har 
budgetteret med et resultat på DKK 0,2 mio. 

Årets resultat anses som tilfredsstillende. 

Den største udgiftspost er udgiften til undervisningens udgiften til lærer-

 

løn på DKK 26,6 mio. Udgiften til overarbejde er på veau med sidste 
år. Den samlede udgift til undervisningens gennemf ede. 
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Årselever 

Årselever 
hovedom der efter titut ens beho 
Specificeret 
institutions beh 
STX 
Brobygning og introdu 
Årselever i alt 

Ledelsesberetning 

Hoved- og nøgletal 

Resultatopgørelse, DKK mio. 
Omsætning 
Heraf statstilskud 
Omkostninger 
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 
Finansielle poster i alt 
Resultat før ekstraordinære poster 
Ekstraordinære poster 
Årets resultat 

Balance, DKK mio. 
Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 
Balancesum 
Egenkapital 
Hensatte forpligtelser 
Langfristede gældsforpligtelser 
Kortfristede gældsforpligtelser 

Pengestrømme, DKK mio. 
Driftsaktivitet 
Investeringsaktivitet 
Finansieringsaktivitet 
Pengestrøm, netto 
Likvider primo 
Likvider ultimo 
Resterende trækningsmulighed 
Samlet likviditet til rådighed 

Nøgletal 
Overskudsgrad (%) 
Likviditetsg rad (%) 
Soliditetsgrad (%) 

Årsværk pr. 100 årselever 
Ledelse og administration 
Øvrige årsværk (årsværk, der ikke vedrører Ledelse 
og administration og Undervisningens gennemførelse) 

Lønomkostninger pr. 100 årselever 
Undervisningens gennemførelse 
Øvrige 
Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt 
Lønomkostninger i pct. af omsætningen 

Aktivitetsstyring 
Årsværk pr. 100 årselever 
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever 

Kapacitetsstyring 
Kvadrameter pr. årselev 
Huslejeudgifter pr. kvadratmeter 
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter 

Finansiel styring 
Finansieringsgrad (%) 
Andel af realkreditlån med variabel rente 
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed 

2018 2017 2016 2015 2014 

42,6 41,5 42,7 42,6 43,5 
40,9 39,7 40,9 41,0 41,8 

-41,5 -40,8 -40,8 -40,9 -41,3 
1,1 0,7 1,9 1,7 2,2 

-0,8 -0 -0,9 -1,5 -1,0 
0,3 1,1 1,0 0,2 1,2 
0,0 

 

0 0,0 0,0 
0,3 

  

0,2 1,2 

31,3 

 

3 33,8 34,9 
12,8 12 13,8 11,4 11,6 
44,1 44,4 46,5 45,2 46,5 

4,6 4,4 4,6 3,6 3,3 
0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

28 8,7 29,6 29,6 

  

13,2 12,1 13,5 

  

3,3 -0,2 1,3 

  

0,0 0,0 -5,7 

  

-0,7 -0,1 5,2 

 

-1,2 2,5 -0,3 0,8 

 

13,4 10,9 11,2 9,5 

 

12,2 13,4 10,9 11,2 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

12,2 13,4 10,9 11,2 

0,7 -0,4 2,4 0,5 2,8 
104,4 103,5 105,0 94,2 85,9 
10,5 9,8 9,9 8,0 7,1 

504,9 501,6 495,1 480,1 486,2 

502,9 499,5 492,7 477,5 483,8 
2,0 2,1 2,4 2,6 2,4 

504,9 501,6 495,1 480,1 486,2 

0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 

5.271.287 5.117.859 5.037.244 5.385.154 5.331.660 
1.225.731 1.158.425 1.165.581 1.179.823 1.108.219 
6.497.018 6.276.284 6.202.825 6.564.977 6.439.879 

77,1 75,8 71,9 74,0 72,0 

11,4 11,1 11,3 11,9 11,5 
8,8 8,5 8,6 9,3 9,0 

9,8 9,8 10,0 10,3 10,2 
382,9 375,7 355,6 426,1 355,0 
117,7 102,8 97,5 91,1 103,3 

73,1 87,7 87,9 87,6 84,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ledelsesberetning 

Forventninger til det kommende år, herunder forventninger 2019 — 2020 

Der er varslet besparelser på yderligere 2% hvert år til og med 2021. Vi havde i 2018 en stor årgang 
med 7 klasser, der begyndte i 2015, og som blev studenter i 2018. Ko et betyder det, at vi forven-
ter en reduktion af tilskud i størrelsesordenen DKK 1,1 mio. i 2019 

Som konsekvens heraf er der varslet personalereduktioner, så 
svare til indtægterne fra taxameteret. Men da reduktion 
august 2019, er der budgetteret med et mindre under 

løn i årene fremover vil 
rst giver effekt fra 

Prognoser, som Region Nordjylland har udarbejdet f m til 2020, viser et fortsat 
stabilt elevgrundlag. 
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Målrapportering 

Det overordnede politiske mål 

Målrapportering 

Støvring Gymnasium tilbyder STX. Formålet med STX fastlagt i Lov 
ser, jf. ledelsesberetningens afsnit med præsentation af institution 
skal forberedes til videregående uddannelse. 

de gymnasiale uddannel-
raf fremgår, at eleverne 

I henhold til 2030 målsætningen om, at 90% af de unge sk 
nelse, prøver vi gennem tæt samarbejde med det lokal 
uddannelsesparate unge i 9. og 10. klasse oplever, at 
Samtidig arbejder vi på gennem både det faglige og 
sesprocent som muligt. 

Fuldførelsesprocenter 

ge en ungdomsuddan-
d de ale fo eskoler at sikre, at 

ymnasium en red mulighed. 
ikre e høj gennemførel-

 

Nedenstående fuldførelsesprocen er ra Un gsmims iets database. Tallene skal læses 
således, at 2013 gælder for sko re 201/201 

 

2013 K 2 \-2
.s.,..,.
\20

i

 ..Q. 

 

2017 
Fuldførelsesprocent 94%--, 3% ,\9 91% 7 0 88% 

Antal årselever 

Uddannelsk 

  

2\0‘,E/ 2016 2017 2018 
Stx 1 

\%
.1.

 
4 4'77 493 500 505 
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2016/17 2017/18 
SIX 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Støvring Gymnasium er udarbejdet i overensste 
og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørel 
statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finans 
tive Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervis 
ten 2018 med tilhørende vejledning. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraks* 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og m 

med de regnskabsregler 
af 19. februar 2018 om 

konomisk Administra-
igme for årsrappor-

 

Aktiver indregnes i balancen år e er s. ndsynht, at emti • ige økonomiske fordele vil tilflyde 
institutionen, og aktivets vær 

Forpligtelser indre 
gå institutionen, 

Ved første 
pligtels 

Visse fina 
konstant effe 
fradrag af afdra 
og det nominelle be  

ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra-
es pålideligt. 

rpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
regnskabspost i det efterfølgende. 

rpli telser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
betiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 

adrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen 
er forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 
Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra 
tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det 
kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår 
tilskuddene vedrører. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt om indregning og måling (fortsat) 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om ind-
tægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: 

• Der foreligger en forpligtende salgsaftale 
• Salgsprisen er fastlagt 
• Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og 
• Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimeli 

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, d 
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forp 
drede regnskabsmæssige skøn af beløb, de 

Den regnskabsmæssige værdi af mat ielle 
indikation af værdiforringelse ud er et, so 
tilfældet, foretages nedskrivni vere 

Leasing 

pnå a indtjening, her-

 

førsler som følge af æn-
resultatopgørelsen. 

årligt for at afgøre, om der er 
mal afskrivning. Hvis dette er 

ærdi. 

Leasingkontrakter 
og fordele forbun 
leasingakti 
de fremti 
leasin 
sielt le 

Den kapitalis 
singydelsens ren  

tiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici 
siel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af 

, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af 
sestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes 

iskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finan-
es som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. 

gforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og lea-
ostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operati-
onel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en 
note. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og 
tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultat-
opgørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balan-
cedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktions-
dagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Resultatopgørelsen 

Omsætning 

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kri r er opfyldt, herunder at 
levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets gan, beløbet kan opgøres påli-
deligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering tilsku., ævnfør dog afsnittet "Ge-
nerelt om indregning og måling". 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgåe 
og gager, øvrige driftsomkostninger samt a 
opdelt på områderne: 

• Undervisningens gennemfø 
• Markedsføring 
• Ledelse og administra 
• Bygningsdrift 
• Aktiviteter med 

Fordelingsnøgler 

sætning, herunder løn 
ver. Omkostningerne er 

De indire 
brug ti 
eller sk 

Indirekte om 
der samt afskrivn 
tivitet eller skøn. 

Finansielle poster 

s. de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsfor-
fordeles med en fordelingsnøgle baseret på faktisk aktivitet 

ledelse og it-medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling og mø-
ørende it-udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på faktisk ak-

 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og 
urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkre-
ditlån. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumule 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger dire 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne 
prisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbru 
dører. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansie 
indregnes i kostprisen over fremstillingspe 
regnes i resultatopgørelsen. 

e af- og nedskrivninger. 

t anskaffelsen indtil det 
ktiver omfatter kost-

er og underleveran-

 

f materielle anlægsaktiver 
e låneomkostninger ind-

 

eventuel restværdi, fordeles li-

 

Afskrivningsgrundlaget, som opgø 
neært over aktivernes forvente b 

Bygninger erhvervet før 1.  jan 
Bygningsinstallatione erhve 
Bygningsinstallati i.h.t. 
Udstyr og inventa 
Udstyr og in 

50 år 
30 år 
20 år 

5-10 år 
3 — 5 år 

Aktiver m 
skaffelsesåret.  

um på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i an-

 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkost-
ningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre ind-
tægter. 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes som 
periodiserede anlægsaktiver under langfristet gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i 
samme takt som anlægsaktiv afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen. 

Finansielle anlægs aktiver 

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til 
kostpris. 
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Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurd 
samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel neds 
ringer fra tidligere år. 

de enkelte tilgodehavender 
ret på institutionens erfa-

 

Finansielle gældsforpligtelser 

For fastforrentede lån, som realkreditlån og 1° 
med det modtagne provenu med fradrag a 
rioder måles lånene til amortiseret kostpri 
den effektive rente, således at forsk 
regnes i resultatopgørelsen over lå 

hos kr gnes ved lånoptagelsen 
ransaktio ti ost mger. I efterfølgende pe-

 

de værdi ved anvendelse af 
den nominelle værdi (kurstabet) ind-

 

Øvrige gældsforpligtelser må r i al væsentlighed svarer til nominel 
værdi. 

Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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atter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling Pengestrømme fr 
af langfristed 

Pengestrømme fra investeringsakt e fra køb og salg af materielle og 
finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra fina 

Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings-
og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institution ns likvider ved årets begyn-
delse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resu 
ster som af- og nedskrivninger, hensættelser samt æ 
udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære 
aktiver minus kortfristede gældsforpligtelser klusiv 

Pengestrøm fra investeringsaktivite 

ante resultatpo-
dbetalinger og - 

atter omsætnings-
år i likvider. 

atet regu 
dri 
oster. Driftskapi 

ind 

Likvider nger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal 

Overskudsgrad 

Likviditetsgrad 

Soliditetsgrad 

Årselev 

Årselever i alt 

Ledelse og administrat 
loo årselever 

Øvrige årsvær 
elever 

Løno 
dervisnin 
pr. loo årsele 

Lønomkostninger øvrige pr. 
ioo årselever 

Lønomkostninger i alt pr. mo 
årselever 

Lønomkostninger i pct. af 
omsætningen 

Resultat før ekstraordinære poster x mo/ 
Omsætning i alt 

Omsætningsaktive 
Kortfristede gæl i alt 

• Egenka 
Samled 

fuldtidsundervisning 

kostelever + Årselever, som sam-
eling + Årselever, indtægtsdækket 

delse og administration x loo / årselever i 

værk marketing + bygningsdrift + aktiviteter med 
ærlige tilskud + administrative fællesskaber (vært) i 

alt x loo / årselever i alt 

Lønomkostninger til undervisningens gennemførsel x 
ioo/årselever i alt 

• Lønomkostninger til ledelse og administration + mar-
keting + bygningsdrift + aktiviteter med særlige til-
skud + administrative fællesskaber (vært)* ioo/ års-
elever i alt 

• Lønomkostninger pr. loo årselever, undervisningens 
gennemførsel + Lønomkostninger pr. mo årselever, 
øvrige 

• Lønomkostninger i alt x 100/omsætning i alt 
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Huslejeudgifter pr. kvadrat-
meter 

Forsyningsomkostninger pr. 
kvadratmeter 

Finansielstyring 
Finansieringsgrad 

= Samlet antal kvadrat-

 

g til forsyning / Samlet antal kva-

 

stede gældsforpligtelser x loo/ 
terielle anlægsaktiver 

Andel a 
varia 

Andel af real 
afdragsfrihed i p 

Andel af realkreditlån med variabel rente x loo / Sam-
lede realkreditlån 

= Andel af realkreditlån med afdragsfrihed x loo / Sam-

 

lede realkreditlån 

Anvendt regnskabspraksis 

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring 

Aktivitetsstyring 
Årsværk pr. loo årselever 

Undervisningsårsværk pr. 
mo årselever 

Kapacitetsstyring 
Kvadratmeter pr. årselev  

= Årsværk i alt x loo/å elevr i alt 

= Årsværk - unde nnemførsel x 
loo/årselever i alt 

= i alt 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 

Statstilskud 1 
Deltagerbetaling og andre indtægter 

Omsætning i alt 42.565.720 41.518.881 

2018 2017 

40.927.341 39.686.661 
1.638.379 1.832.220 

Undervisningens gennemførelse .096.950 -28.924.453 
Markedsføring 05.815 -146.355 
Ledelse og administration 603 -4.163.247 
Bygningsdrift .465 -7.452.038 
Aktiviteter med særlige tilskud -80.747 -136.403 

Omkostninger i alt -41.451.580 -40.822.496 

Resultat før finansielle poster 1.114.140 696.385 

Finansielle indtægter 37 307 
Finansielle omkostninger -824.333 -845.523 

Årets resultat 289.844 -148.831 
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2018 2017 

Balance 31. december 

Aktiver 

Grunde og bygninger 10 31.058.270 31.756.595 
Udstyr og inventar S 236.326 160.373 

Materielle anlægsaktiver i alt 31.916.968 

Anlægsaktiver i alt 31.294.596 31.916.968 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.288 166.458 
Mellemregning med Undervisningsministeriet 0 0 
Andre tilgodehavender 247.151 142.373 
Periodeafgrænsningsposter 117.334 0 

Tilgodehavender i alt 377.773 308.831 

Værdipapirer 1.790 2.180 

Likvide beholdni 12.406.289 12.157.228 

Omsætnin 12.785.852 12.468.239 

Aktivr i alt 44.080.448 44.385.207 

24 

Bilag 2



2018 2017 

Egenkapital i øvrigt 

Egenkapital i alt 

Realkreditgæld 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 27.1 4.009 

4.358.431 

4.358.431 

27.977.527 

27.977.527 

Balance 31. december 

Passiver 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpli 795.500 
Skyldig løn 165.800 
Feriepengeforpligtelse 4.349.198 
Mellemregning med Undervisningsmi 5.274.540 
Leverandører af varer og tjenesteyde 1.193.131 
Anden gæld 469.995 

 

777.447 
549.512 

4.118.397 
5.150.356 
1.148.999 

304.538 

    

Kortfristede gældsforpligtelse alt 12.248.164 12.049.249 

Gældsforpligtelser 39.432.173 40.026.776 

Passiver i alt 44.080.448 44.385.207 

Pantsæt • 13 

Andre 14 

Usikkerhed o fortsa dri I 
Usikkerhed ve måling II 
Usædvanlige forho III 
Hændelser efter regnskabsårets udløb IV 
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Årets resultat 

Reguleringer vedr. ikke kontante poster: 
Af- og nedskrivninger 

Ændringer i driftskapital: 
Ændring i tilgodehavender 
Ændring i kortfristet gæld 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

Køb af materielle anlægsaktiver 

Pengestrømme fra investeringsaktivit t 

Ændring i realkreditlån 

Pengestrømme fra finansier gsakt et 

Ændring i likvider 

Likvider primo 

Likvider 31. 

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 

2018 2017 

289.844 -148.831 

760.359 799.222 

 

0 
68.942 90.835 

18 862 -1.213.812 

62.123 -472.586 

-137.987 0 

-137.987 0 

-775.465 -769.966 

-775.465 -769.966 

248.671 -1.242.552 

12.159.408 13.401.960 

12.408.079 12.159.408 
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et begivenheder af væsentlig betydning for sel-

 

Der er ikke efter 
skabets finansi 

Støvring Gymnasium har et stabilt søgetal og normalt et lavt fraf 
blev alle gymnasier "født" med negativ egenkapital, gymnasie 
bygget op med overskud normalt i størrelsesordenen 1 - 3% hve 
Der er således ingen umiddelbare tegn på, at Støvring 

overgangen til selvejet 
ler i dag 4,6 mio. kr., 

ten er på 12,4 mio. kr. 
cern" problemer. 

II Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke konstateret usikkerheder ved 

III Usædvanlige forhold 

Der er ikke konstateret usædv 

IV Begivenheder 

Noter 

I Usikkerhed om fortsat drift 
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I alt 

Løn og lø 
Afskrivninger 
Øvrige omkostninger 

Noter 

2018 2017 

it Statstilskud 

 

Undervisningstaxameter 29.897.155 
Fællesudgiftstaxameter 7.041.812 
Bygningstaxameter 4.013.884 
Særlige tilskud 5.510 

I alt 

 

28.501.728 
7.199.719 
3.954.420 

30.794 

39.686.661 

2 Deltagerbetaling og andre indtæ 

Andre indtægter 1.638.379 1.832.220 

I alt 1.638.379 1.832.220 

  

3 Undervisningens 

 

Løn og lønafhæ 26.616.308 25.671.181 
Afskrivninger 0 0 
Øvrige om 3.480.642 3.253.272 

30.096.950 28.924.453 

0 0 
0 0 

105.815 146.355 

I alt 105.815 146.355 

5 Ledelse og administration 

   

Løn og lønafhængige omkostninger 
Afskrivninger 
Øvrige omkostninger 

3.252.222 3.024.007 
0 0 

1.340.381 1.139.240 

    

I alt 4.592.603 4.163.247 
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I alt 80.747 136.403 

8 Finansielle indtægte 

Rente 
Kurstab 

I alt 

re finansielle omkostninger 

I alt 

9 

Noter 

2018 

6 Bygningsdrift 

 

Løn og lønafhængige omkostninger 2.936.862 
Afskrivninger 756.507 
Øvrige omkostninger 2.882.096 

I alt 575.465 

2017 

2.775.153 
799.223 

3.877.662 

7.452.038 

7 Aktiviteter med særlige tilskud 

Løn og lønafhængige omkostninger 0 11.500 
Afskrivninger 0 0 
Øvrige omkostninger 80.747 124.903 

Renteindtægter 37 37 
Kursgevinster 0 270 

37 307 

823.943 845.523 
390 0 

824.333 845.523 
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Noter 

10 Materielle anlægsaktiver 
Grunde og 
bygninger Inventar 

Kostpris 1. januar 35.621.086 3.381.132 
Tilgang i årets løb 0 137.987 
Afgang i årets løb 0 -90.612 

Kostpris 31. december 35.621.086 3.428.507 

Akkumulerede af- og 
nedskrivninger 1. januar 4.491 3.220.759 
Årets af- og nedskrivninger 325 58.182 
Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 -86.760 

Akkumulerede af- og ned-

 

skrivninger 31. december 4.562.816 3.192.181 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 31.058.270 236.326 

Kontantvurdering af grunde o 

il Egenkapital 

Egenkapital 1 
Korrektion 
Årets re 
Ege ka 
3 dem. r 

Realkreditgæl , 
Realkreditgæld, 2% 
Finansielle instrumenter 

Realkreditgæld i alt 

Afdrag, der forfalder inden 1 år 
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år 
Afdrag, der forfalder efter 5 år 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter: 

Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på: 

 

52.000.000 

2018 2017 

 

4.619.762 
0 -112.500 

289.844 -148.831 

4.648.275 4.358.431 

5.415.014 5.554.985 
22.752.880 23.395.856 

-188.385 -195.867 

27.979.509 28.754.974 

795.500 777.447 
3.368.348 3.291.826 

23.815.661 24.685.701 

27.979.509 28.754.974 

31.058.270 31.756.595 
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15 Personaleårsværk 

Antal årsværk inkl, ansatte på soc 

Andel i procent ansat på so 

16 Honorar ture 

Honorar for lo 86.700 

Andre y.' 0 

57,4 55,7 

2,1 2,3 

84.400 

0 

Særlige specifikationer 

2018 

14 Personaleomkostninger 

 

Lønninger 29.571.637 

Pension 3.025.139 

Andre omkostninger til social sikring 208.616 

Personaleomkostninger i alt 05.392 

2017 

28.303.854 

2.892.785 

285.202 

31.481.841 

86.700 84.400 

17 Spec 
Afholdte 

Angivet i hele kr. 

Nyt 
Brugt 

I alt 

fter vedr. investeringsrammen 
gifter, der er omkostningsført i resultatsopgørelsen 

Bygninger Udstyr Inventar 

0 0 137.987 
0 0 0 

0 0 137.987 
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