
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. 

20. marts 2019, kl. 16.00 – ca. 17.30 

1. Indledning 

Velkommen til Julie Frisgaard Pedersen, 1d, der er nyt medlem af bestyrelsen. 

2. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Bilag 1: Referat fra mødet 12. december 2018. 

3. Årsrapport 2018. 

Revisor Marianne Fog Jørgensen, PWC, og regnskabsansvarlig på SGY Carina Høst Barrett deltager i 

denne del af mødet. 

Gennemgang af årsrapport 2018 v. Marianne Fog Jørgensen 

Udkast til årsrapport og revisionsprotokollater vedlægges som bilag 2,3 og 4. Marianne Fog 

Jørgensen medbringer den endelige version til mødet. Vi forventer dog ikke, at der er ændringer fra 

udkast til den endelige version.  

Resultatet viser et overskud på 0,3 mio. kr. mod budgetteret overskud på 0,2 mio. kr. PwC har 

markeret, at de vil give en såkaldt ”blank” revisionspåtegning.  

Ministeriet indskærper, at bestyrelsen skal tage aktivt stilling til revisors anbefalinger. Udkast til 

denne stillingtagen: 

Af revisionsprotokollatet side 44 fremgår resultat af den udførte revision: 

”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan 

væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i vores revisionspåtegning af 

årsregnskabet. 

Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under 

bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, 

væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2018 med en såkaldt ”blank” 

revisionspåtegning. 

Ligeledes vil vi i tilknytning til vores revisionspåtegning afgive en ”blank” udtalelse om 

den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under 

bestyrelsens endelige behandling af bestyrelsens tjekliste til Undervisningsministeriet 

fremkommer yderligere væsentlige oplysninger”. 

Bestyrelsen tager dermed på bestyrelsesmødet d. 20. marts 2019 årsrapporten for 

2018 til efterretning”. 

Bilag 2: Årsrapport 2018, udkast 
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Bilag 3: Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering, 

udkast. 

Bilag 4: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018, udkast 

Bilag 5: Bestyrelsens stillingtagen, SGY. 

Bilag 6: Bestyrelsens stillingtagen, UVM. 

2.b. Bestyrelsens tjekliste 

Bestyrelsestjeklisten er et hjælpemiddel til bestyrelsen. Tjeklisten oplister de forhold som det 

enkelte bestyrelsesmedlem skal have vurderet at være opfyldt inden årsrapporten godkendes. 

Bestyrelsestjeklisten skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato 

bestyrelsestjeklisten er gennemgået af den samlede bestyrelse.  

Bilag 7: Ministeriets vejledning til bestyrelsestjeklisten.  

 Orientering om investeringsplan og bygningsvedligeholdelsesplan. 

Ministeriet har i brev til bestyrelsen d. 28.2.19 bedt om indberetning af investeringsbehov for 2019 

– 2023. Fristen var 13.3.2019.  

Ledelsen vurderer, at der ikke er behov for investeringer. Vi har en vedligeholdelsesplan for 

perioden, og udgifter til almindelig vedligeholdelse bliver indarbejdet i budgettet.  

Efter aftale med bestyrelsesformanden er derfor indberettet 0 kr. som investering - både som 

forbrug i 2018 og som behov i årene fremover. Vi bliver formentligt spurgt igen om et år, og skulle 

der til den tid være opstået en ny situation, vil det blive muligt at indberette dette. 

Bilag 8: Brev til bestyrelsen om Indkaldelse af investeringsforbrug for 2018 og investeringsbehov for 

2019-2023.  

4. Benchmarking af økonomi, trivsel og resultater. 

Som bilag vedlægges PwCs benchmarkinganalyse baseret på årsregnskaber for 2017. Analysen 

sammenligner drift og resultater med en række gymnasier af ca. samme størrelse som Støvring 

Gymnasium. Der lægges op til en drøftelse af det billede, der tegnes.   

Rektor vil derpå demonstrere to forskellige benchmarkings.  

a. Den årlige trivselsmåling, hvor Støvring Gymnasium får firmaet Ennova til at foretage 

målingen.  

b. Undervisningsministeriets ”Datavarehus”, hvor en række fakta vedrørende 

karakterer kan hentes. 

Bilag 9: PwCs benbenchmarkinganalyse baseret på årsregnskaber for 2017. 
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5. Orientering om søgetal og nye optagelseskrav. 

Årstal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 
elever 

169 162 192 156 182 182 161 

 

Støvring Gymnasium har en kapacitet på 168 elever pr. årgang. I 2015 blev vi af Fordelingsudvalget i 

RN bedt om at oprette en ekstra klasse, mens der i 2017 og 2018 blev overført elever til 

nabogymnasier. I 2019 har vi et søgetal, der ligger lidt under kapaciteten, hvorfor der ikke kan 

overføres elever til nabogymnasier. Derfor er forventningen, at der oprettes 6 nye 1.g-klasser til 

august.  

Generelt er der færre elever, der i 2019 søger de gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Det er i 

skrivende stund uafklaret, hvad eleverne har søgt i stedet.  

Med folkeskolereformen er der øgede krav til optagelse på en gymnasial uddannelse. Formentlig er 

dette en af grundene til, at ansøgertallet i 2019 er lavere end i tidligere år.  

Vicerektor Jytte M. Knudsen vil på bestyrelsesmødet orientere om de nye adgangskrav. 

Adgangskravene betyder bl.a., at en stor gruppe elever (ca. 1/6 af ansøgerne til Støvring 

Gymnasium) skal til obligatoriske optagelsesprøver d. 14. juni.  

Bilag 10: Søgetal og kapacitet Region Nordjylland.  

 

Ansøgeres bopæl, 2019 
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6. Bestyrelsens studiedag på Støvring Gymnasium.  

Bestyrelsen besluttede på sit møde i oktober 2018, at den ønsker en ”studiedag” på Støvring 

Gymnasium, en dag hvor bestyrelsen møder undervisningen og elevrådet. 

Forslag til program: 

Bestyrelsen deltager i et elevrådsmøde og oplever 3 forskellige undervisningsforløb.  

8.30 – 9.15 Undervisning, forløb 1. 

9.20 – 10.10 Undervisning, forløb 2. 

10.25 – 11.10 Undervisning, forløb 3. 

11.15 – 12.05 Elevrådsmøde. 

12.05 – 12.45 Frokost og drøftelse af formiddagens oplevelser.   

Tak for i dag. 

7. Eventuelt, herunder kommende møder:  

12. juni 2019 kl. 16. 

 2. oktober 2019 k. 16 

 11. december 2019 kl. 16. 

 

 

 

 

Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand 

 

Jens Nielsen, rektor 
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Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 12. december 2018, kl. 16.00 – ca. 17.30 

Til stede: Peter Hansen, Charlotte Horn, Steen Madsen, Oliver Vang Nielsen, Jakob Rossander 

Kristensen, Malene Gram, Susan Vonsild, Lene Schmidt Aalestrup, Jens Nielsen og Jytte Merete 

Knudsen 

Uddannelsesleder Rune Carstensen deltog også i mødet. 

Afbud: Kirsten Bundgaard 

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Bilag 1: Referat fra mødet i oktober 

Peter Hansen bød velkommen og referatet blev underskrevet.  

Punkt 5 benchmarking blev udsat til et senere møde. 

2. Kvartalsregnskab 

Bilag 2: Kvartalsregnskab  

Kvartalsregnskabet ender som forventet. Indtægt og driftsomkostninger svarer til budgettet for 3. 

kvartal. Kvartalsregnskabet viser et lidt større overskud (0,7 mio kr.) end budgetteret (0,5 mio kr).  

En række udgifter er bevidst skudt til sidst på skoleåret, herunder bygningsrenovering og indkøb. 

Det er forventningen, at årsresultatet vil bliver meget tæt på det budgetterede overskud på 0,2 mio 

kr.  

Jens Nielsen gjorde rede for kvartalsregnskabet, og han supplerede med, at det forventes at 

årsregnskabet ender som budgetteret. 

3. Besparelser og budget 2019 

Baggrunden for budget 2019 er dels ”omprioriteringsbidraget”, der stiger med yderligere 2% fra 

2018 til 2019, og dels at vi i 2018 sagde farvel til en meget stor 3.g-årgang med 7 klasser, hvor vi nu 

har en lille 3.g-årgang med 6 klasser. 

Budgettet for undervisningen bygger derfor både på reduktion i antallet af undervisningshold og i 

reduktion i tilskud. I skrivende stund vurderes, at der skal ske en samlet reduktion i antallet af 

undervisere svarende til ca. 5 fuldtidsstillinger fra august 2019. Samtidig må vi erkende, at der bliver 

behov for nyansættelser med psykologi og musik, og formentlig en pædagogikumstilling med 

samfundsfag.  

I budgetter er indarbejdet, at der i 2019 også kan spares på andre undervisningskonti, bl.a. på IT, 

efteruddannelse og undervisningsmidler.  

I henhold til drift af bygningen har vi en flerårig vedligeholdelsesplan, en række planlagte 

vedligeholdelser og renoveringer udskydes fra 2019 til 2020. Som besluttet på bestyrelsesmødet i 

oktober er igangsat afklaring på, hvorvidt der kan spares penge ved en udlicitering af rengøringen. 

Bilag 1
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Vi har bedt ”Servicemæglerne” undersøge dels udlicitering, dels besparelsesmuligheder, hvis vi 

vælger at fortsætte egen rengøring. Dette er ikke indarbejdet i budget 2019, da rapporten først vil 

være klar i marts 2019.  

Der er flere væsentlige usikkerhedsparametre i budgetforslaget, den største er elevsøgningen. Der 

er budgetteret med ”fuldt hus” på 168 elever i 1.g. august 2019 og budgetteret med lavt 

elevfrafald. Men heller ikke den endelige lærersammensætning fra august 2019 kender vi, den vil 

først være endelig på plads når vi kender antallet af nye klasser i april.  

På undervisningskontoen er budgettet lagt efter behov og muligheder i skoleåret 2019-2020. Dvs. 

at reduktionen i antallet af undervisere slår først fuldt igennem fra august 2019. Derfor budgetteres 

med et underskud i 2019 og først med overskud igen i 2020.  

I forventning om, at vi i 2019 står med en ekstraordinær situation og der kan håbes, at 

omprioriteringsbidraget bortfalder i 2020, er der ikke taget langsigtede beslutninger om 

nedlæggelse af eksempelvis skolens internationale program eller skolens talentprogrammer.  

Bilag 3: Forslag til budget 2019 og udkast til 2020. 

Jens Nielsen indledte med at konstatere, at budgettet for 2019 er tungt i form af en nedgang i 

indtægterne, men det kommer ikke uventet. 

Ift. budgettet for 2019 er der allerede planlagt anvendt en del af midlerne i form af planlagt 

undervisning, og derfor vil eventuelle besparelser på løndelen af undervisningens gennemførelse 

først have virkning fra sommeren 2019. I 2018 havde vi en meget stor afgangsårgang, som har haft 

afsmittende virkning på skoleåret 2018-19 i form af taxameter, herunder bygningstaxameter i 2019. 

Jens Nielsen gennemgik de konkrete poster på budgettet. I forhold til et normalt budget er der i 2019 

flyttet midler fra øvrige konti til undervisningens gennemførelse. Der er budgetteret med et 

underskud i 2019 på grund af allerede igangsatte aktiviteter.   

I 2020 er de økonomiske muligheder sammenholdt med behovet på undervisningsområdet, og der er 

en normal fordeling på budgettets forskellige poster.  

 

Steen Madsen udtrykte, at lærerne helt overordnet er foruroligede over udviklingen i økonomien. 

Dels er der tale om at der er medarbejdere, der ikke skal være her mere, og der er også tale om de 

vilkår, som de tilbageværende medarbejdere får, og den undervisning, som vi dermed kan tilbyde. 

I 2020 ser vi, at budgettet er tilbage på bygningsdriftsmidlerne, og det må vi se på, om vi faktisk vil 

prioritere. 

 

Peter Hansen er enig i, at det er en udfordring gentagne gange at skulle arbejde med besparelser, 

der kommer både pgra 2% besparelserne og pgra en nedgang i elevtallet. 

Steen Madsen ønsker, at hvis der skal ske en skarpere prioritering i bestyrelsen fremover, må det 

være muligt for bestyrelsen at komme et lag dybere i prioriteringen af de forskellige midler. Han 

finder, at det på det foreliggende grundlag er svært at tage stilling til, hvad det betyder at prioritere 

midler til henholdsvis bygningens drift eller undervisningens gennemførelse. 

Bilag 1
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Jens Nielsen redegjorde for, at der i det fremlagte forslag til budget ikke er sket besparelser i det 

internationale program eller andre aktiviteter, ligesom der ikke på det foreliggende grundlag er 

planer om at ændre i den måde, vi planlægger arbejdsopgaver til lærerne på hverken mht. 

forberedelse, modulers gennemførelse eller retning af elevernes skriftlige arbejde. 

Peter Hansen kommenterede, at bestyrelsen ønsker at få opstillet forskellige scenarier og 

konsekvenser af disse inden beslutningstagning. 

Malene Gram påpeger at både det internationale program og den solide undervisning er vigtige 

parametre for den fortsatte rekruttering.  

Bestyrelsen vedtager forslaget til budget for 2019. 

4. En række bestyrelsesvedtagelser.  

Vi har fået indskærpet en række forhold fra UVM og PwC, som bestyrelsen skal tage stilling til. De 

følger hermed: 

4a. Bestyrelseshonorar. 

Bilag 4: Bekendtgørelse om særskilte vedlæggelse af bestyrelsesmedlemmer 

Vi har fået indskærpet, at det er et lovkrav, at honorering af bestyrelse drøftes og fastlægges eller 

besluttes til 0 kr.  

Med henvisning til bekendtgørelsen (bilag 4) gælder: 

 at formand og næstformand kan modtage honorar – beløb afhænger af elevtallet.    

 at øvrige medlemmer kan modtage særskilt honorar (5.000 kr pr. kalenderår). Dog er det 

specificeret, at deltager man i bestyrelsesarbejdet som led i tjenstlige opgave, udpeget af 

byråd eller som repræsentant for interesseorganisationer kan man ikke modtage honorar.  

 Af elevrådsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145142 

fremgår, at elevrådets medlemmer er ulønnede.  

Indstilling: Hvert bestyrelsesmedlem forholder sig til, om man er berettiget til honorar. Hvis man er 

berettiget til dette, udnyttes rammen fuldt ud.  

Bestyrelsens konklusion: Kirsten Bundgaard og Peter Hansen skal som formand og næstformand 

have honorar i henhold til bekendtgørelsen, øvrige bestyrelsesmedlemmer skal ikke have honorar. 

4b. Vedtægtsændring  

Vi har fået pålæg fra UVM om at ændre to forhold i nuværende bekendtgørelse, ministeriet skriver:   

 I vedtægtens § 2 mangler i slutningen af stykket ”som led i kommunalreformen”. Dette 

bedes indsat 

 I vedtægtens §20 mangler den dato, hvor ministeriet senest har godkendt skolens vedtægt. 

Denne skal indsættes.   

Dette er indarbejdet i vedlagte forslag, ændring er markeret med gult.  

Bilag 1
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Bilag 5:Tilrettet vedtægt for Støvring Gymnasium 

Jens Nielsen gjorde rede for de vedtægtsændringer, undervisningsministeriet har bedt om. 

De nye vedtægter blev underskrevet. 

4c. Klassekvotient i 1.g  

Bestyrelsen skal godkende klassekvotienten i 1.g. Rammen er, at klassekvotienten i gennemsnit skal 

ligge under 28,0, og klassekvotienten på Støvring Gymnasium er 27,3.  

Bilag 6: Klassekvotient 

Bestyrelsen godkendte klassekvotienten. 

4d. Orientering om forretningsordenen 

Reviser anfører, at vi skal sikre os at alle i bestyrelsen kender forretningsordenen, der er 

bestyrelsens ”stillingsbeskrivelse”. Forretningsordenen vedlægges blot til orientering, der er ikke 

nye formuleringer.  

Bilag 7: Forretningsorden 

Bestyrelsen tilkendegav, at de kender forretningsordenen. 

4d. Orientering om regnskabsinstruks 

I henhold til reglerne skal bestyrelsen kende til regnskabsinstruksen. Formand og rektor skal 

herefter underskrive denne.  

Bilag 8: Regnskabsinstruks 

Bilag 9: Bilag til regnskabsinstruks 

Regnskabsinstruksen blev taget til efterretning. 

4e. Indberetning af efteruddannelsesindsats. 

Materialet vil først være klar til bestyrelsesmødet, hvor det uddeles.  

Materialet blev uddelt og taget til efterretning. 

5. Benchmarking – sammenligning med andre gymnasier (punkt udsat fra sidste møde). 

Jens Nielsen orienterer om Støvring Gymnasiums placering inden for udvalgte parametre – 

økonomi, karakterer mv.  

Punktet blev udsat til næste møde. 

6. Gymnasiets sikkerhedspolitik. 

Ifølge persondataforordningen skal informationssikkerhedspolitikken forelægges bestyrelsen på baggrund 

af en opdateret risikovurdering for Støvring Gymnasium. Informationssikkerhedspolitikken er det centrale 

dokument i skolens tilgang til persondata og er oprindeligt udviklet af Deloitte på vegne af ITS og dermed 

Bilag 1
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Støvring Gymnasium. Informationssikkerhedsudvalget har derefter rettet den til og personliggjort den. 

Risikovurderingen siger noget om, hvor vi er mest sårbare i forhold til databrud.  

Begge dokumenter vil kort blive fremlagt af Rune Carstensen på mødet. 

Bilag 10: Risikovurdering for Støvring Gymnasium 

Bilag 11: Informationssikkerhedspolitik  

Rune Carstensen forelagde informationssikkerhedspolitikken for bestyrelsen. Han gjorde særligt 

opmærksom på risikovurderingen. 

Bestyrelsen tog informationssikkerhedspolitikken til efterretning. 

7. Siden sidst: 

Fraværsbekendtgørelse 

Der er udstedt ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser. 

Bekendtgørelsen har givet anledning til stor, offentlig debat. Den indeholder følgende 

hovedpunkter: 

- Årligt gennemsnitligt fravær for forrige skoleår skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

- Skolen skal fastsætte måltal for nedbringelse af fraværet, dette måltal skal offentliggøres på 

hjemmesiden.  

- En række procedurer, der skal følges ved fraværsregistreringen.  

Bortset fra at der mangler offentliggørelse på hjemmesiden, er det skolens opfattelse, at vi i 

øjeblikket efterlever de nye regler.  

Jens Nielsen vil på bestyrelsesmødet gennemgå procedurer og fraværstal for skoleåret 2017-18.  

Til størst offentlig diskussion har været §4 stk. 3, der fastslår at eleven skal have fravær for hele 

modulet, hvis eleven er forsinket eller forlader dele af undervisningen. Rektor har på PR-møde og 

ved møde med alle skolens elever orienteret om, hvordan dette administreres.  

Bilag 12: Fraværsbekendtgørelse 

Jens Nielsen orienterede om fravær på Støvring Gymnasium ud fra sidste skoleår og om de nye 

fraværsregler.  

Elevtal:  

Ved skoleårets start var der 483 elever på Støvring Gymnasium, pr. 4.12 er der 481 elever.  

Grundforløb og studieretningsforløb 

Igen i år har skiftet fra grundforløbsklasserne i 1.g til starten på studieretningsforløbet i november 

været en udfordring for nogle elever. I modsætning til sidste år blev der i år både arrangeret en 

årgangs introtur i august til Klitten i Sæby og hytteture klassevis i november til hytten ved Madum 

Bilag 1

9



Sø. Begge ture flot arrangeret af tutorer og lærere. Hele introduktionen bliver lige nu evalueret, og 

vi afventer evalueringen inden der besluttes, hvordan næste års introduktion skal forløbe.  

Følgeforskning viser, at det nye grundforløb kan have negative konsekvenser både fagligt og socialt 

for nogle elever. Et billeder vi godt kan genkende på Støvring Gymnasium. Politiken har bragt en 

artikel herom, se f.eks. https://politiken.dk/indland/uddannelse/art6865310/Gymnasieelever-

betaler-h%C3%B8j-pris-for-klasseskift-tre-m%C3%A5neder-inde-i-1.-g 

Studieretningsvalg 

1.g-eleverne har valgt deres studieretninger. Det fordeler sig på følgende måde: 

1a: Studieretningerne 5 (Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B) i kombination med studieretning 6 

(Engelsk A, Fransk A og Samfundsfag B)  

1b: Studieretning 4: Samfundsfag A og Engelsk A. 

1c: Studieretning 4: Samfundsfag A og Engelsk A.  

1d: Studieretning 3: Samfundsfag A og Matematik A.  

1ey: Studieretning 4 (Samfundsfag A og Engelsk A) i kombination med studieretning 2 (Biologi A og 

Kemi B). 

1x: Studieretning 1 (Matematik A, Fysik B og Kemi B).  

Som det fremgår, er der en stor overvægt af elever, der har valgt studieretninger med samfundsfag. 

Iøjnefaldende er også, at der kun er 1 klasse med matematik-fysik-kemi-studieretningen. En 

tendens, der kan genkendes fra de øvrige stx-gymnasier.  

 

Synspunkt i Nordjyske 

På initiativ fra Støvring Gymnasium har de nordjyske bestyrelsesformænd udarbejdet ”Synspunkt”, 

der blev bragt i Nordjyske tirsdag d. 4.12. Synspunktet er en kommentar til besparelser og 

omprioriteringsbidrag med en opfordring til, at besparelserne må stoppe.  

Bilag 13: Synspunkt i Nordjyske 

 

8. Eventuelt 

Herunder et tak til Jakob Rossander Kristensen, der stopper som elevrådsformand og 

bestyrelsesmedlem pr. 1.1.2019.  

Fastlagte kommende møder:  

20. marts 2019 kl. 16 

12. juni 2019 kl. 16. 

Bilag 1
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Forslag til møder i efteråret:  

 2. oktober 2019 k. 16 

 11. december 2019 kl. 16. 

 

Peter Hansen sagde på bestyrelsens vegne tak til Jakob Rossander Kristensen for hans indsats i 

bestyrelsen. 

 

De foreslåede datoer til bestyrelsesmøder blev fastholdt. 

 

Forslag til dato for ”Elev for en dag”, bestyrelsens besøg på Støvring Gymnasium, er d. 08.04.19. 

 

Referent 

Jytte Merete Knudsen 

Bilag 1
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Generelle oplysninger om institutionen 

Institutionen Støvring Gymnasium 
Institutionsnummer 845012 
Mastrupvej 77 
9530 Støvring 
Hjemstedskommune: Rebild 

Telefonnummer: 98 37 35 11 
E-mail: sgy@sgy.dk 
Hjemmeside: www.s .dk 
CVR-nr. 29 55 33 86 
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or grundskolerne 
ommunen 
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r medarbejderne uden stemmeret 

entant for eleverne med stemmeret, 

, repræsentant for eleverne uden stemme-

 

Susa 
Ste 

r 

næ 
t lest 
, re 

repr 
ræ , 

senta 
tant 
tant for 

repræ 
, repr 

fo 
enta 

albor 
Er 

se tant 
fo 
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Dagli sen, rektor 

Institution I henhold til vedtægternes §3 er det institutionens formål at udbyde 
gymnasiale uddannelser 

Bankforbindelse Danske Bank 
Spar Nord Bank 
Jutlander Bank 
Realkredit Danmark 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Skelagervej LA 
9000 Aalborg 
CVR.-nr. 33 77 12 31 
Telefonnummer: 96 35 4o oo 
E-mail: aalborg@pwc.dk 
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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. 
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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. 
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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. 

11 

Bilag 2

24



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 
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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 
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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 

26 

Bilag 2

39



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 

28 

Bilag 2

41



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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Støvring Gymnasium 
Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold,  
revisionens omfang og rapportering 

 

Indledning 

Siden vi som gymnasiets bestyrelsesvalgte revisorer i vores protokollat dateret 19. marts 2018 rede-

gjorde for formålet med og omfanget af vores revision, er revisorlovgivningen og visse revisions-

standarder blevet ændret. 

 

I overensstemmelse med internationale standarder om revision skal vi i det efterfølgende redegøre 

for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen påhviler henholdsvis revi-

sor og gymnasiets ledelse (bestyrelse samt daglig ledelse). 

 

  Afsnitsnr. 

Opgaver og ansvar 

Revisors opgaver og ansvar 1 - 6 

Revisionens omfang 7 - 30 

Ledelsens opgaver og ansvar 31 - 42 

Rapportering til brugere af årsrapporten 43 - 50 

Rapportering til gymnasiets ledelse 51 - 55 

Andre ydelser 56 

Afslutning 57 - 58 

 

Opgaver og ansvar 

Revisors opgaver og ansvar 

1 Som gymnasiets uafhængige revisor er det vores opgave at revidere det af ledelsen aflagte 

årsregnskab (”regnskabet”) og på dette grundlag udtrykke en konklusion om, at årsregnskabet i alle 

væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler 

(som omfatter Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning, lov om statens regn-

skabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.). 
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2 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 

herunder målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen, herunder mål-

rapporteringen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 

eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at 

overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabs-

regler. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi en udtalelse om ledelsesberetningen, herunder mål-

rapporteringen i vores revisionspåtegning. 

3 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det inden for udvalgte emner i overens-

stemmelse med Standarderne for Offentlig Revision (SOR), vores ansvar at påse, om de dispositio-

ner, der 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 taget skyldige 

økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 

regnskabet. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi i vores revisionspåtegning en udtalelse, om der 

er væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med den juridisk-kritiske revision 

eller forvaltningsrevisionen. 

4 I tilknytning til revisionen skal vi påse, om bestyrelsen overholder sine pligter i henhold til 

lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. med hen-

syn til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger og protokollater. Endvidere skal 

vi påse, om revisionsprotokollater er forelagt og underskrevet af bestyrelsen. 

5 Desuden er det vores opgave at revidere gymnasiets tilskudsgrundlag og øvrige indberet-

ninger, hvor Undervisningsministeriet kræver særskilt revisorerklæring.  

6 Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved lovgiv-

ning pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi ved ud-

førelse af disse opgaver skal varetage hensynet til gymnasiets omverden såsom myndigheder, med-

arbejdere og kreditorer, selvom vi er valgt af gymnasiets bestyrelse, som kan have modstående inte-

resser. 

Revisionens omfang 

7 Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og yderligere krav gældende i Danmark samt gældende revisionsbekendtgørelse og Stan-

darder for Offentlig Revision (SOR). Dette kræver, at vi overholder etiske krav og planlægger og 

udfører revisionen for at opnå høj grad af – men ikke fuld – sikkerhed for, om årsregnskabet er 

uden væsentlig fejlinformation. Under planlægningen og udførelsen af revisionen skal vi udvise 

professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der kan indikere væ-

sentlig fejlinformation i regnskabet. 

8 Begrebet ”væsentlighed” er en faktor, der har betydning for såvel planlægningen af revisio-

nen som for de konklusioner, vi drager. Ved vores vurdering af væsentligheden tager vi hensyn til 

såvel kvantitative som kvalitative faktorer. 
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9 En revision omfatter arbejdshandlinger, hvorved revisor opnår revisionsbevis for de beløb 

og yderligere oplysninger, der indgår i regnskabet. Revisor fastlægger arbejdshandlingerne på 

grundlag af sin professionelle dømmekraft, herunder revisors vurdering af risikoen for, om regn-

skabet indeholder væsentlige fejlinformationer, uanset om disse kan henføres til besvigelser eller 

fejl. 

10 Grundlaget for planlægning og gennemførelse af revisionen er et indgående kendskab til 

gymnasiets aktiviteter, organisation, administrative systemer, kontrolmiljø og andre relevante for-

hold.  

11 Som udgangspunkt for vores vurdering af risikoen for væsentlige fejl i regnskabet vil vi op-

nå forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusi-

on om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol. 

12 På dette grundlag fastlægges vores revisionsstrategi, hvilket sikrer, at revisionen gennemfø-

res så effektivt som muligt og koncentreres om de regnskabsposter og -områder, hvor vi vurderer 

risikoen for væsentlige fejl for størst.  

13 Vores revisionsstrategi kan bestå af en kombination af test af kontroller, regnskabsanaly-

tisk revision og detailrevision. 

14 Test af kontroller vil sædvanligvis hovedsageligt blive udført ved revision i årets løb, mens 

regnskabsanalytisk revision og detailrevision primært vil blive udført efter regnskabsårets udløb. 

15 Vores test af kontroller omfatter gennemgang af de generelle it-kontroller, som påvirker 

regnskabsaflæggelsen (ITGCFR). En sådan gennemgang vil ikke omfatte en evaluering af cybersik-

kerheden og fx applikationer/databaser, der indeholder kritiske ikke-finansielle data, med mindre 

der er indgået særlig aftale herom med gymnasiets ledelse. Cyberrisici kan have en alvorlig indvirk-

ning på fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af data og systemer. 

16 En revision omfatter endvidere en vurdering af hensigtsmæssigheden af ledelsens valg af 

anvendt regnskabspraksis, rimeligheden i de udøvede regnskabsmæssige skøn samt en overordnet 

vurdering af præsentationen af regnskabet. 

17 Som følge af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision ba-

seres på stikprøver, samt at der i ethvert regnskabs- og internt kontrolsystem findes iboende be-

grænsninger, er der uundgåeligt en risiko for, at selv væsentlig fejlinformation i regnskabet forbli-

ver uopdaget ved revisionen. 

18 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. 
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Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet 

19 Ifølge revisionsbekendtgørelsen revideres gymnasiets regnskab af Rigsrevisor i henhold til 

§ 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 

20 Som gymnasiets institutionsrevisor (intern revisor) skal vi medvirke til en koordinering af 

Rigsrevisionens og vores samlede revisionsindsats. Rigsrevisionen har adgang til alle vores revisi-

onsplaner og arbejdspapirer. 

21 Bliver vi opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig 

betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det os straks skriftligt at give gymnasi-

ets bestyrelse meddelelse derom samt påse, at bestyrelsen inden tre uger giver meddelelse til Rigs-

revisionen og Undervisningsministeriet herom. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Rigsrevisionen 

og Undervisningsministeriet inden for tidsfristen, er det vores pligt at orientere Rigsrevisionen og 

Undervisningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. 

22 Bliver vi under vores revision eller på anden måde opmærksom på, at der er risiko for, at 

fortsættelse af gymnasiets drift er usikker af økonomiske eller andre årsager, skal vi følge samme 

procedurer, som anført under afsnit 21. 

Specifikke krav til revisionen  

23 Vi skal i henhold til revisionsbekendtgørelsen udføre en række specifikke handlinger. 

Handlingerne, som alene udgør en del af vores revision, vedrører i hovedtræk følgende områder: 

 Systemrevision 

 Aktivitetsindberetninger m.v. 

 Løn- og ansættelsesvilkår 

 Indtægtsdækket virksomhed m.v. 

 Særskilt indtægtsdækket virksomhed 

 Fast ejendom 

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

24 Til uddannelsesinstitutioner, som modtager statstilskud, stilles krav om juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision i henhold til Standard om Offentlig Revision (SOR) nr. 6 og nr. 7, 

som bl.a. stiller krav om revisors gennemgang af væsentlige og relevante foruddefinerede områder 

m.v. 

25 Den juridisk-kritisk revision omfatter revisors vurdering af, hvorvidt de dispositioner, der 

er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og an-

dre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

26 Forvaltningsrevisionen skal som anden revision udføres ud fra en vurdering af væsentlig-

hed og risiko i relation til gymnasiet, dens forvaltning og omkostningerne ved revisionen. Vi skal 

udføre forvaltningsrevision, hvor vi på rotationsbasis undersøger, efterprøver og vurderer gymnasi-

ets sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring på relevante områder.  
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27 Baseret på det udførte arbejde afgiver vi i vores revisionspåtegning en udtalelse, om der er 

væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med den juridisk-kritiske revision 

eller forvaltningsrevisionen. 

Skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse m.fl. 

28 For at opnå en begrundet konklusion om regnskabets rigtighed må vi støtte os til mundtlige 

oplysninger og vurderinger fra den daglige ledelse og eventuelt ledende medarbejdere. For at undgå 

misforståelser vil vi ved revisionens afslutning anmode om en skriftlig erklæring, hvori vi får be-

kræftet oplysninger og vurderinger, som vi under revisionen har modtaget om forhold, der har en 

væsentlig betydning for regnskabet. Vi vil i den forbindelse også anmode den daglige ledelse og 

eventuelt ledende medarbejdere om at bekræfte, at vi har fået forelagt alle oplysninger, som ledel-

sen anser for relevante og væsentlige for regnskabet. 

29 Ledelseserklæringen vil desuden indeholde en bekræftelse af, at den daglige ledelse og 

eventuelt ledende medarbejdere anser alle love, bekendtgørelser, tilskudsskrivelser og øvrige regler 

for udløsning af tilskud for overholdt. 

30 Endvidere vil den daglige ledelse og eventuelt ledende medarbejdere blive anmodet om at 

bekræfte, at gymnasiet har udført en god offentlig forvaltning, herunder arbejdet produktivt, effek-

tivt og sparsommeligt samt foretaget en god økonomistyring. 

Ledelsens opgaver og ansvar 

Årsrapporten 

31 I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-

dannelse m.v. er det ledelsens ansvar, at der udarbejdes en årsrapport indeholdende et årsregn-

skab, som er udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler (som omfatter bekendt-

gørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Admi-

nistrative Vejledning samt Undervisningsministeriets paradigme og vejledning). Dette ansvar om-

fatter valget og anvendelsen af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsen af regnskabs-

mæssige skøn, der under de givne omstændigheder kan anses for rimelige. Endvidere er det ledel-

sens ansvar, at ledelsesberetningen herunder målrapporteringen indeholder en retvisende redegø-

relse for de forhold, som beretningen og målrapporteringen omhandler. 

32 Revision af regnskabet fritager ikke ledelsen fra deres ansvar for regnskabet i henhold til 

lov og øvrig regulering. 

 

33 Når årsrapporten er udarbejdet, skal ledelsen ved underskrift i tilknytning til en ledelsespå-

tegning erklære, dels hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og 

eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler, dels hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overens-

stemmelse med statens regnskabsregler.  
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34 Endvidere skal ledelsespåtegningen indeholde en tilkendegivelse om,   
 

 at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 
eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-
destgørende. 

 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. 

 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 

35 I tilknytning til årsrapporten skal bestyrelsen desuden udfylde en tjekliste, som skal ind-

sendes til Undervisningsministeriet sammen med indberetningen af årsrapporten. 

36 I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-

dannelse m.v. er ledelsen ansvarlig for tilrettelæggelsen af en forsvarlig organisation, bogføring og 

formueforvaltning, herunder implementering og opretholdelsen af interne kontroller, der er rele-

vante for at kunne udarbejde og aflægge en årsrapport uden væsentlige fejl, uanset om sådanne fejl 

måtte skyldes besvigelser eller fejl. Endvidere skal ledelsen påse, at gymnasiets kapitalberedskab til 

enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde gymnasiets nuvæ-

rende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 

37 Bestyrelsen er over for Undervisningsministeren ansvarlig for gymnasiets drift, herunder 

for forvaltningen af de statslige tilskud, og bestyrelsen skal forvalte gymnasiets midler, så de bliver 

til størst mulig gavn for gymnasiets formål. 

38 Det er desuden ledelsens ansvar, at gymnasiets tilskudsgrundlag og øvrige indberetninger 

til offentlige tilskudsydere er opgjort i henhold til gældende regler, instrukser og retningslinjer, som 

bl.a. er udstedt af Undervisningsministeriet.  

39 Bestyrelsens opgaver og ansvar vedrørende forvaltning og regnskab er yderligere fastlagt i 

lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

 
Forretningsorden, revisionsprotokol m.m. 

40 Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

foreskriver, at bestyrelsen ved en forretningsorden træffer nærmere bestemmelser om sit hverv, 

herunder fastsætter retningslinjer for oprettelse og føring af bøger og protokoller. 

41 Det er bestyrelsens ansvar at underskrive de forelagte revisionsprotokollater for at bekræf-

te, at disse er læst, og at bestyrelsen er bekendt med indholdet af revisionsprotokollen. 
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Informationer af betydning for gennemførelse af revisionen 

42 Ledelsen skal ifølge revisionsbekendtgørelsen løbende give os de oplysninger, som vi anser 

for at være af betydning for bedømmelsen af gymnasiet. Ledelsen skal endvidere give os adgang til 

at foretage de undersøgelser og give os den bistand, som vi anser for nødvendig for at kunne udføre 

vores opgave. 

Rapportering til brugere af årsrapporten 

43 Når ledelsen har godkendt årsrapporten, vil vi til ledelsen og andre relevant brugere, her-

under Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet afgive revisionspåtegning med vores konklusion 

om regnskabet. Form og indhold i revisionspåtegningen er fastlagt i internationale standarder om 

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Rigsrevisors og FSR - danske reviso-

rers paradigme for revisionspåtegning. 

44 Såfremt regnskabet ikke aflægges i overensstemmelse med lovgivningen, og der er tale om 

væsentlige forhold, har vi pligt til i vores påtegning på regnskabet at give udtryk herfor i form af en 

modificeret påtegning. Tilsvarende skal vi modificere konklusionen, hvis Undervisningsministeriets 

vejledning og paradigmes formelle oplysningskrav ikke overholdes. 

45 Vi konkluderer, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om gymna-

siets 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 regnskabet eller, hvis sådanne 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.  

46 Hvis vi finder det nødvendigt at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på et for-

hold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter vores vurdering er af en sådan vig-

tighed, at det er afgørende for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet, skal vi fremhæve dette 

forhold i vores revisionspåtegning. 

47 Endvidere skal vi rapportere i vores revisionspåtegning om andre forhold end regnskabet, 

såfremt vi bliver opmærksomme på, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsma-

teriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Vi skal ligeledes rap-

portere i vores revisionspåtegning om ikke uvæsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med un-

der vores arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- 

eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører gymnasiet, kreditorer eller medarbej-

dere.  

48 Vi skal udtale os, om oplysningerne i ledelsesberetningen herunder målrapporteringen er i 

overensstemmelse med regnskabet. 

  

Bilag 3

52



 

 
 

41 

49 I tilknytning til vores påtegning på regnskabet skal vi for udvalgte relevante emner endvi-

dere vurdere, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med med-

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desu-

den skal vi med høj grad af sikkerhed vurdere, om forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, 

understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, 

der er omfattet af regnskabet. 

50 Vi skal for de udvalgte relevante områder udtale os, om den juridisk-kritiske revision eller 

forvaltningsrevisionen har givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger. 

Rapportering til gymnasiets ledelse 

51 Vi redegør i revisionsprotokollater til bestyrelsen for betydelige revisionsmæssige observa-

tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisio-

nen. Endvidere vil vi i revisionsprotokollater rapportere eventuelle andre revisionsmæssige forhold, 

som efter vores vurdering har bestyrelsens interesse. 

52 Revisionsbekendtgørelsen pålægger os i forbindelse med revisionen af årsregnskabet og 

gennemlæsning af ledelsesberetningen herunder målrapporteringen at udfylde en af Under-

visningsministeriet udarbejdet revisortjekliste til brug for ministeriets kontrol af årsrapporten. 

Tjeklisten skal indgå som en integreret del af revisionsprotokollatet til årsrapporten. 

53 Bemærkninger i revisionsprotokollater og andre rapporter er ikke ensbetydende med, at vi 

begrænser vores ansvar for regnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan fore-

tages ved modifikation af konklusionen i revisionspåtegningen på regnskabet. 

54 Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre modifikation af konklusio-

nen, fremhævelse af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, andre fremhævelser af forhold i 

regnskabet eller rapportering om ledelsesansvar i vores revisionspåtegning på årsregnskabet, vil vi 

meddele bestyrelsen dette i revisionsprotokollen og/eller på anden måde for at give muligheder for 

hurtig reaktion og afhjælpning. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om eller konstaterer væsent-

lige besvigelser eller anden økonomisk kriminalitet.  

55 Vi forudsætter, at vores revisionsprotokollater til bestyrelsen og kommunikation til den 

daglige ledelse, medmindre andet er lovbestemt, ikke udleveres til tredjemand, og vi påtager os ikke 

noget ansvar over for tredjemand, som måtte komme i besiddelse af dette materiale.  

Andre ydelser 

56 Vi kan efter aftale påtage os assistance- og rådgivningsopgaver under forudsætning af, at 

vores uafhængighed i relation til vores erklæringsafgivelse ikke anses for truet efter de internatio-

nale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 

Danmark. 
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Afslutning 

57 Nærværende protokollat forudsættes udleveret til nye medlemmer af den daglige ledelse og 

bestyrelsen. Vi vil med passende mellemrum udarbejde et nyt protokollat vedrørende vilkår for re-

visionsopgaven med tilpasninger og fornyelser, der adresserer ændringer i gymnasiets- eller revisi-

onsmæssige forhold. 

58 Vi vil med gymnasiets daglige ledelse indgå aftale vedrørende revisionens udførelse, be-

manding, tidsfrister og grundlæggende forudsætninger for honorar m.v. Aftalebrevet vil foruden 

forudsætningerne for revisionsaftalen indeholde vores generelle forretningsbetingelser for PwC’s 

ydelser. 

 

Aalborg, den 20. marts 2018 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

Marianne Fog Jørgensen  

statsautoriseret revisor  
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Siderne 34 – 43 er behandlet på bestyrelsesmødet den           /             2019 

 

 

I bestyrelsen 

 

 

 

Kirsten Bundgaard 

formand 

Peter Hansen 

næstformand 

Lene Schmidt Aalestrup 

 

 

 

Malene Gram Susan Vonsild Steen Madsen 

 

 

 

Charlotte Horn Julie Frisgaard Pedersen Oliver Vang Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig ledelse 

 

 

 

Jens Nielsen 

rektor 

Jytte Knudsen 

vicerektor 

 

 
 
 

Bilag 3

55



 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 77 12 31, 
Skelagervej 1A, 9000 Aalborg 
T: 9615 4900, F: 9615 4990, www.pwc.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støvring Gymnasium 
Institutionsnummer 845 012 

Revisionsprotokollat til                
årsrapporten for 2018 

Bilag 4

56



 

44 

Støvring Gymnasium 
Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018 

 
 Afsnitsnr. 
Indledning  1 - 2 

Resultat af den udførte revision 3 - 5 

Overordnede kommentarer og risikofaktorer 6 - 11 

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 

 Finansiel revision 12 - 38 

 Andre væsentlige områder 39 - 55 

 Forvaltningsrevision 56 - 133 

Andre ydelser 134 - 135 

Afslutning 136 - 139 

Indledning 

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2018. Årsrapporten udviser et resultat af gymnasiets aktiviteter på DKK 289.844 og en egenkapital 

på DKK 4.648.275  

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten m.v. samt revi-

sionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 20. marts 2019. Revisionen er udført 

i overensstemmelse med de der beskrevne principper.  

Resultat af den udførte revision  

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed 

eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens be-

handling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi for-

syne årsregnskabet for 2018 med en såkaldt ”blank” revisionspåtegning. 

5 Ligeledes vil vi i tilknytning til vores revisionspåtegning afgive en ”blank” udtalelse om den 

udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under bestyrelsens endelige 

behandling af bestyrelsens tjekliste til Undervisningsministeriet fremkommer yderligere væsentlige 

oplysninger. 
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Overordnede kommentarer og risikofaktorer 
 

Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat 

6 Der var ikke væsentlige bemærkninger eller anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrap-

porten for 2017. 

Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet og/eller forvaltningen 

7 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger af væsentlig be-

tydning for vurdering af årsregnskabet eller forvaltningen. 

Tilsynssager hos Rigsrevisionen, styrelsen mv. 

8 Vi har forespurgt gymnasiets daglige ledelse, om der har været eller er igangværende til-

synsager. Gymnasiets daglige ledelse har oplyst, at der ikke har været tilsynssager i 2018. 

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

9 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge gymnasiets bestyrelse om, 

hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, som gymnasiets daglige ledelse har 

iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i gymnasi-

et, samt hvilke interne kontroller ledelsen har implementeret for at forebygge sådanne risici. 

10 Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigel-

ser, der påvirker gymnasiet eller om mistanker og beskyldninger herom. 

11 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som 

gymnasiet har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Ledelsen har i 

denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger 

om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på gymnasiet. 

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 

Finansiel revision 

Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse 

12 Vi har ud fra en risikovurdering af gymnasiets forhold og med udgangspunkt i gymnasiets 

regnskabsinstruks gennemgået de administrative systemer, interne kontroller og registreringssy-

stemer på gymnasiet.  

13 Revisionen har som følge heraf primært været koncentreret om væsentlige områder og 

kontroller med effekt på gymnasiets regnskabsaflæggelse, herunder særlige kontrolområder i hen-

hold til den gældende revisionsbekendtgørelse.  
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14 Vi har bl.a. foretaget en vurdering af, om gymnasiets væsentligste forretningsgange, interne 

kontroller og rapporteringssystemer fungerer forsvarligt på de områder, som er blevet gennemgået. 

15 Ledelsen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse og gymnasi-

ets forhold i øvrigt ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i alle gym-

nasiets funktioner, som har direkte eller indirekte effekt på gymnasiets regnskabsaflæggelse. Afledt 

heraf har vi kun i begrænset omfang baseret vores revision på gymnasiets interne kontroller. 

16 Det er ledelsens opfattelse, at der uanset de forringede kontrolmuligheder er etableret en 

forsvarlig organisation af gymnasiet, når dets størrelse og forhold i øvrigt tages i betragtning. Den 

manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge 

af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede. Ledelsen skal være særlig op-

mærksom på denne risiko, der især har betydning inden for registreringen af elever, lønområdet og 

adgangen til likvide beholdninger. 

17 Den daglige ledelse har oplyst, at man er opmærksom herpå og i videst muligt omfang har 

implementeret kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte risici 

ved indførsel af en række supplerende kontroller, såsom: 

 godkendelse af elektroniske bankoverførsler altid kræver 2 medarbejdere, jf. dog pkt. 22 

nedenfor 

 tilskud afstemmes til Undervisningsministeriets opgørelser og foretagne aktivitetsindbe-

retninger 

 kontrol af lønudbetalinger til medarbejdere med adgang til lønsystemet 

 løbende budgetopfølgning på både indtægter og omkostninger, som forelægges bestyrelsen 

 løbende afstemning af balancekonti 

18 Vi har henholdt os hertil, men skal fortsat opfordre såvel den daglige ledelse som bestyrel-

sen til løbende at være opmærksom herpå. 

19 Ved gennemgang af forretningsgangene i elevadministrationen har vi foretaget en gennem-

gang af, at disse er medvirkende til at sikre, at de elever, der er registreret i Lectio, ikke er fiktive 

personer, og at der i forbindelse med udmelding af elever sker udmelding af disse i overensstem-

melse med underliggende dokumentation for udmeldelsen. 

20 I forbindelse med gennemgangen af forretningsgange har vi bl.a. påset, at der er den for-

nødne personadskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen samt bogholderi- og systemadmi-

nistration. Vi henviser til bemærkningerne nedenfor i afsnittet ”Adgangsrettigheder til Silkeborg 

Data (SD)” om systemmæssig opsætning af adgangsrettigheder til SD.  
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21 Endvidere har vi påset, at gymnasiet følger de gældende interne disponerings- og godken-

delsesregler, at indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag, at registreringerne 

er tilstrækkeligt systematiseret til at sikre, at alle indtægter og omkostninger bogføres.  

22 Gymnasiet har betalingskort, som bl.a. anvendes ved køb via internettet eller til brug på 

studieture. I praksis er der ikke mulighed for at indføre funktionsadskillelse ved anvendelse af et 

betalingskort. Kortet er oprettet som et betalingskort med begrænset trækningsret pr. måned og 

uden mulighed for overtræk. Gymnasiets økonomimedarbejdere – som ikke har betalingskort – 

kontrollerer løbende, at der modtages underliggende dokumentation for transaktioner med beta-

lingskort. Indehaverne af betalingskort har desuden underskrevet en tro- og loveerklæring på, at 

betalingskortet kun må anvendes til gymnasiets formål.  

23 Vi anser, at gymnasiets forretningsgange på de kontrollerede områder er betryggende set i 

forhold til gymnasiets størrelse og organisation samt de indførte kompenserende kontroller. 

Bestyrelsens tjekliste 

24 Vi har modtaget udkast til bestyrelsens tjekliste, som gymnasiet skal indrapportere til Un-

dervisningsministeriet. Vi har ingen bemærkninger til den udfyldte tjekliste.  

Den generelle it-sikkerhed på det administrative område 

25 Generelle it-kontroller er de kontroller, som ledelsen har etableret vedrørende gymnasiets 

væsentligste it-platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og 

dermed understøtte en pålidelig databehandling i de anvendte it-applikationer (programmer). 

26 Gymnasiet anvender det administrative finanssystem Navision Stat. Moderniseringsstyrel-

sen er ansvarlig for masterversionen af Navision Stat, hvor Rigsrevisionen eller en underleverandør 

til staten driver systemet. Rigsrevisionen, som bl.a. foretager en gennemgang af Moderniseringssty-

relsens processer m.v. til masterversionen af Navision Stat, afgiver ikke en systemrevisionserklæ-

ring eller en rapport om it-revisionen for 2018. Moderniseringsstyrelsen har dog afgivet en udvidet 

ledelseserklæring for 2017, som omhandler det anførte system. Der er ingen væsentlige bemærk-

ninger i den udvidede ledelseserklæring for 2018, hvorfor vores revision er baseret på, at systemet 

fungerer efter hensigten, og der ikke er væsentlige svagheder i systemet, hvor der skal indføres ma-

nuelle kompenserende kontroller. Der er indgået en databehandleraftale mellem Moderniserings-

styrelsen og gymnasiet. 

27 Vi har dog gennemgået de af gymnasiet tildelte rettigheder til Navision Stat med henblik på 

verifikation af de tildelte rettigheder i forhold til medarbejdernes arbejdsområder, samt om fratråd-

te medarbejdere bliver slettet i systemet. I forbindelse med opgraderingen af Navision Stat har flere 

eksterne medarbejdere hos systemleverandøren KMD adgang til Navision Stat. Gymnasiet har ikke 

selv mulighed for at ændre dette. Herudover har vi ingen bemærkninger til de tildelte adgange. 
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28 Gymnasiet anvender også andre administrative systemer, såsom Silkeborg Data og Lectio. 

Gymnasiet har indhentet systemrevisionserklæring uden forbehold for Silkeborg Data og Lectio, jf. 

derudover vores bemærkninger neden for i afsnittet ”Adgangsrettigheder til Silkeborg Data (SD)”. 

For erklæringerne er gældende, at det er anført i disse, at gymnasiet lokalt skal have en forretnings-

gang for oprettelse og nedlæggelse af brugere. Vi har kontrolleret, at denne forretningsgang er etab-

leret, og at der løbende tillige foretages gennemgang af adgangsrettighederne til systemerne til sik-

ring af, at kun medarbejder med behov herfor har adgang til systemerne. Der er indgået en databe-

handleraftale med leverandørerne. 

29 Revisionen af it-kontroller i øvrigt er primært baseret på forespørgsler til relevante medar-

bejdere på gymnasiet. Vi har på baggrund af vores gennemgang vurderet, at de udvalgte generelle 

it-kontroller vedrørende de administrative systemer hos gymnasiet er hensigtsmæssigt udformet og 

implementeret, og vi har ikke identificeret væsentlige systemsvagheder. Det skal dog bemærkes, at 

der ikke er udført test til verifikation af kontrollernes effektivitet i løbet af regnskabsperioden. 

30 Vi vurderer, at gymnasiets generelle it-miljø er tilrettelagt på betryggende vis og kan danne 

grundlag for et retvisende regnskab.  

31 Endelig har vi konstateret, at gymnasiet har gennemgået og ændret gymnasiets forret-

ningsgange og systemer, således at disse forventes at overholde reglerne i den nuværende person-

datalov. Vi har ikke foretaget en gennemgang heraf. 

Statstilskud 

32 Vi har afgivet kvartalsvise revisionserklæringer på de af gymnasiet foretagne aktivitetsind-

beretninger. Vores revision af aktivitetsindberetningerne har ikke givet anledning til bemærknin-

ger. Vi er således ikke stødt på forhold, som efter vores opfattelse strider mod gældende tilskudsbe-

kendtgørelser og -betingelser samt foreliggende tilskudspraksis. 

33 Herudover har vi afgivet revisionserklæring på opgørelsen af klasseloftet. Vi har ingen be-

mærkninger til vores revision af klasseloftet.  

34 Gymnasiets statstilskud består af taxametertilskud til undervisnings-, bygnings- og fælles-

omkostninger m.v. Vi har afstemt statstilskud til udtræk fra Ministeriets tilskuds- og indberet-

ningsportal samt kontrolleret periodiseringen af tilskud. 

35 Revisionen af statstilskud gav ikke anledning til bemærkninger. 

Løn 

36 Til sikring af at alt udbetalt løn i Silkeborg Data er indeholdt i skolens regnskabstal, har 

skolen foretaget en afstemning heraf.  
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37 Vi har foretaget en gennemgang af lønområdet for kontrol af korrekt udbetaling af løn til 

skolens medarbejdere i henhold til indgående overenskomster, aftaler mv., og denne gennemgang 

er nærmere beskrevet i afsnittene 67 - 88. 

38 Vores gennemgang heraf har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Andre væsentlige områder 

Ledelsesberetningen og målrapporteringen 

39 I tilknytning til vores revision af regnskabet har vi læst ledelsesberetningen og målrappor-

teringen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt 

inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 

indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover har vi overvejet, hvorvidt ledelsesberetningen in-

deholder krævede oplysninger i henhold til loven. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. 

40 Vi har tillige anvendt de i ledelsesberetningen og målrapporteringen anførte oplysninger i 

forbindelse med vores indledende vurderinger ved gennemførelsen af forvaltningsrevisionen. 

Resultatopgørelsen 

41 Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikati-

oner, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser 

og afstemninger til Navision Stat og bilagsmaterialet. 

Køb og kreditorer 

42 Revisionen af køb og kreditorer har bestået i en gennemgang, beskrivelse og forståelse af 

forretningsgangen på området, herunder en vurdering af, om forretningsgangen er opsat således, at 

der er den fornødne funktionsadskillelse i forbindelse med udbetaling af midler fra gymnasiets li-

kvide konti. 

43 Derudover er der udført test på udvalgte bilag, hvor der er kontrolleret for følgende: 

 Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person 

 Korrekt bogføring på art, formål og aktivitet 

 Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura 

 Kontrol af, at betalingen er gennemført og godkendt af 2 personer i forening i overens-

stemmelse med beskrivelserne i regnskabsinstruksen. 

44 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, og det er vores vurdering, at 

forretningsgangen har den fornødne funktionsadskillelse og er i overensstemmelse med beskrivel-

serne i regnskabsinstruksen. 
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Balancen 

45 Under revisionen af årsrapporten har vi i overensstemmelse med reglerne for god revisi-

onsskik overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og vurderingernes forsvarlighed, ligesom vi har 

påset, at de os bekendte gældsposter og forpligtelser er korrekt medtaget i årsrapporten. Vi har ne-

denfor uddybet vores revision. 

Materielle anlægsaktiver  

46 Vi har ved vores revision af gymnasiets grunde og bygninger samt inventar og udstyr stik-

prøvevis kontrolleret, at årets afskrivninger er korrekt registreret i gymnasiets anlægskartotek og 

overholder retningslinjerne for dette område. Endvidere har vi stikprøvevis kontrolleret anlægsak-

tivernes fysiske tilstedeværelse og indhentet tingbogsoplysninger til sikring af adkomsten til ejen-

dommene.  

47 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Likvide beholdninger 

48 Vi har afstemt likvide beholdninger ultimo til eksterne bekræftelser, ligesom vi har påset, at 

likvide midler anbringes i overensstemmelse med gymnasieloven.  

49 Vi har for indeværende år ikke foretaget beholdningseftersyn, da revisionsinstruksen giver 

mulighed herfor, og vi har vurderet, at det ikke længere kan betragtes som en effektiv revisions-

handling.   

50 Vi har i stedet foretaget en gennemgang af forretningsgangene omkring håndteringen af de 

likvide beholdninger, hvor vi har kontrolleret, at der er den fornødne funktionsadskillelse ved ud-

betaling fra de likvide konti, og at der løbende foretages afstemning af indestående på de likvide 

beholdninger.  

51 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Momskompensation 

52 Vi har foretaget revision af den af gymnasiet udarbejdede årsopgørelse over momskompen-

sation fra Undervisningsministeriet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Ikke korrigerede fejl  

53 Vi har i forbindelse med revisionen ikke identificeret væsentlige fejl, der burde have været 

korrigeret i årsregnskabet for 2018. 
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Sociale klausuler 

54 Vi har påset, at gymnasiet har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvorledes gym-

nasiet vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 

samt hvilke foranstaltninger gymnasiet vil iværksætte, for at 3,5% af årsværkene er ansat på særlige 

vilkår, jf. Bekendtgørelse nr. 932 af 3. juli 2017 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse 

af statstilskud på selvejende institutioner. 

Undervisningsmiljø 

55 Vi har påset, at gymnasiet gennemfører undervisningsmiljøvurderinger i overensstemmelse 

med lov nr. 316 af 5. april 2017 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. 

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision  

Juridisk-kritisk revision 

Juridisk-kritisk revision generelt 

56 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentli-

ge regelbrud. 

57 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 (Standard for Offentlig Revision) 

sker som et led i den samlede revision af et årsregnskab for skolen. I henhold til SOR 6 skal vi som 

revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med 

juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en inte-

greret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af 

årsregnskabet.  

58 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:  

 Gennemførelsen af indkøb 

 Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner (skal gennemføres årligt) 

 Gennemførelsen af salg (skal gennemføres årligt) 

Planlægning af juridisk-kritisk revision 

59 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammen-

hæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført som en del af eller led i den 

finansielle revision.  

60 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men 

vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. 

Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision: 
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 Kontrol af regeloverholdelse ved gennemgang af kvartalsvise aktivitetsindberetninger til 

Ministeriet (kontrol af tilskudsgrundlag, herunder gennemførelse af salg) 

 Gennemgang af formålsregnskab (kontrol af dispositioner inden for gymnasiets formål) 

 Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministratio-

nen (kontrol af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner) 

 Kontrol af Budgetvejledningens regler om udførelse af indtægtsdækket virksomhed og om 

køb/salg/udlejning/leje af fast ejendom (kontrol af gennemførelse af salg).  

61 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af ge-

byropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er 

relevante for gymnasiet. Herudover har vi ikke foretaget en kontrol af gennemførelse af indkøb, da 

gymnasiet ikke har foretaget større investeringer i 2018.  

Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision 

Gennemførsel af salg 

62 Vi har foretaget en gennemgang af og afgivet erklæring på de kvartalsvise aktivitetsindbe-

retninger på gymnasiet, som har dannet grundlag for tilskudsudbetalingen for 2018. Vores revision 

af aktivitetsindberetningerne har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi er således ikke stødt på 

forhold, som efter vores opfattelse strider mod gældende tilskudsbekendtgørelser og -betingelser 

samt foreliggende tilskudspraksis. 

63 Herudover har vi afgivet revisionserklæring på opgørelsen af klasseloftet. Vi har ingen be-

mærkninger til vores revision af klasseloftet.  

Gennemgang af formålsregnskab 

64 Under revision af gymnasiets formåls- og projektregnskab har vi foretaget en stikprøvevis 

gennemgang af øvrige omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for gymnasiets for-

mål og godkendt af dertil bemyndiget person. For en yderligere beskrivelse heraf henvises til afsnit-

tet ”Køb og kreditorer” nedenfor.  

65 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er over-

holdt. Vi har ligeledes påset, at revisionsprotokollen er underskrevet af alle stemmeberettigede.  

66 Desuden har vi stikprøvevis påset, at gymnasiets dispositioner er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner 

67 Lønninger er en væsentlig post for Støvring Gymnasium og vil derfor være udtaget til revi-

sion hvert år. 

Bilag 4

65



 

53 

68 For indeværende år har vi foretaget en gennemgang af følgende områder: 

 opsætning af adgangsrettigheder til Silkeborg Data (SD) 

 kontrol af udbetalt løn til udvalgte medarbejdere herunder nyansatte 

 honorarer 

 cheflønstillæg 

 resultatlønskontrakter 

 vederlag til bestyrelsen 

 medarbejdere ansat under sociale klausuler 

Adgangsrettigheder til Silkeborg Data (SD) 

69 Silkeborg Data har en generel systemmæssig svaghed i opsætningen af adgangsrettighe-

derne til SD, således at det ikke er muligt at opnå fuld systemmæssig funktionsadskillelse ved løn-

udbetalinger.  

70 Dette er ikke hensigtsmæssigt ud fra et revisionsmæssigt synspunkt, da manglende adskil-

lelse mellem indtastning og godkendelse af lønudbetalinger øger risikoen, dels for besvigelser, dels 

for andre typer af fejl, eksempelvis tastefejl og forståelsesfejl, som ikke vil blive opdaget, hvis der 

ikke indføres kompenserende kontroller til minimering af risikoen. 

71 Gymnasiet har på vores anbefaling i indeværende regnskabsår indført supplerende kontrol-

ler til nedsættelse af denne risiko for besvigelser eller fejl, således at gymnasiets vicerektor hver 

måned gennemgår udbetalt løn til medarbejderne med adgang til lønsystemet og kvitterer for den 

udbetalte løn. De kvitterede lønsedler bliver opbevaret som dokumentation for gennemgangen. 

72 Kontrollen kan ikke fuldstændig eliminere risikoen for besvigelser eller fejl, men er en god 

kontrol til minimering af risikoen for besvigelser, og det er vores vurdering, at gymnasiet ikke kan 

minimere risikoen yderligere uden unødigt brug af ressourcer. 

73 Der er i systemet en systemmæssig opsætning, der medfører, at den brugerprofil, der er 

logget på systemet, ikke længere kan foretage ændringer relateret til brugerprofilens CPR-nr. Her-

ved er risikoen for besvigelser i egen løn minimeret. Denne systemopsætning forhindrer dog ikke, 

at der stadig kan indberettes og udbetales løn uden godkendelse fra anden person.  

74 Som følge af den systemmæssige manglende funktionsadskillelse har vi i forbindelse med 

revisionen af lønområdet foretaget en gennemgang af udbetalte lønninger til medarbejderne i løn-

afdelingen samt gymnasiets rektor og vicerektor.  

75 Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. 
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Kontrol af udbetalt løn til udvalgte medarbejdere 

76 Med udgangspunkt i en stikprøve på 9 medarbejdere, inklusive rektor og lønmedarbejdere 

med adgang til lønsystemet, har vi foretaget en kontrol af, hvorvidt der sker udbetaling af løn til 

disse personer i overensstemmelse med underliggende ansættelsesbreve. 

77 Vi har ved denne gennemgang kontrolleret, at: 

 indplacering er i overensstemmelse med udfærdiget ansættelsesbrev 

 der er dokumentation i personalemappen eller i indgåede lokalaftaler for udbetaling af per-

sonlige tillæg 

 der foretages korrekt pensionsberegning 

 nettolønnen er beregnet korrekt 

78 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Honorarer 

79 Vi har foretaget en gennemgang af udbetalte honorarer til sikring af, at der ikke udbetales 

honorarer til konsulenter, som foretager almindelig undervisning.  

80 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Cheflønstillæg 

81 Vi har kontrolleret, at udbetaling af cheflønstillæg til gymnasiets rektor er i overensstem-

melse med gældende regler herfor.  

82 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Resultatlønskontrakt til rektor 

83 Det er kontrolleret og vurderet: 

 om udformningen af resultatlønskontrakten er i overensstemmelse med de af Under-

visningsministeriets udarbejdede retningslinjer,  

 om udmøntningen af resultatløn er begrundet, 

 om resultatlønskontrakten og udmøntningen er offentliggjort på gymnasiets hjemmeside, 

samt 

 om udmøntningen er indmeldt til Undervisningsministeriet. 

84 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  
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Vederlag til bestyrelsen 

85 Vi har foretaget en kontrol af, at udbetaling af vederlag til gymnasiets bestyrelse er i over-

ensstemmelse med gældende bekendtgørelse herom.  

86 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Medarbejdere ansat under sociale klausuler 

87 Vi har foretaget stikprøvevis kontrol af ansatte under sociale klausuler, herunder bl.a. god-

kendelse til ansættelse i fx fleksjob, indberettet løn og refusion fra kommunen/økonomistyrelsen 

samt arbejdstidsbrøk og indberettet antal årsværk. 

88 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Kontrol af budgetvejledningens regler 

89 Vi har foretaget en kontrol af gymnasiets overholdelse af dispositioner på bygningsområ-

det, herunder bl.a. at gymnasiet ikke har indgået lejekontrakter med en varighed på over 10 år eller 

på mere end TDKK 30.000, gymnasiet ikke har bygget med henblik på udlejning, samt at gymnasi-

et har en flerårig vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen tager løbende stilling til de udarbejdede vedli-

geholdelsesplaner i forbindelse med budgetlægningen. 

90 Gymnasiet udfører ikke indtægtsdækket virksomhed.  

91 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

Konklusion på juridisk-kritisk revision 

92 Vi har ved vores revision således ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at for-

mode: 

 at gymnasiet i sit virke ikke er uafhængig, og  

 at gymnasiets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og gymnasiets 

formål. 

Forvaltningsrevision 

93 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentli-

ge forvaltningsmangler. 

94 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave 

med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklu-

sioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rap-
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porteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den fi-

nansielle revision af årsregnskabet.  

95 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:  

 Aktivitets- og ressourcestyring (skal gennemføres årligt) 

 Mål- og resultatstyring (skal gennemføres årligt vedrørende resultatløn) 

 Styring af offentlige indkøb 

 Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter. 

Planlægning af forvaltningsrevision 

96 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammen-

hæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført som en del af eller led i den 

finansielle revision.  

97 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi 

sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. 

Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved 

forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige øko-

nomiske hensyn. 

98 Under hensyntagen til gymnasiets aktivitets- og ressourcestyring, styring af offentlige ind-

køb og mål- og resultatstyring har vi med udgangspunkt i blandt andet gymnasiets egne analyser 

gennemgået nedenstående områder. 

99 Da gymnasiet ikke er i gang med flerårige investeringsprojekter, er dette ikke medtaget i 

den udførte forvaltningsrevision. 

Aktivitets- og ressourcestyring 

Økonomistyring 

100 Som et led i udførelsen af forvaltningsrevisionen på gymnasiet skal vi foretage en vurdering 

af aktivitets- og ressourcestyring, herunder en vurdering af gymnasiets økonomistyring.  

101 Det er vores vurdering, at gymnasiet har en god økonomifunktion, og at den i forbindelse 

med vores gennemførelse af revisionen har forelagt et færdigt, godt afstemt og veldokumenteret 

materiale til brug for revisionens gennemførelse.  

102 Herudover har vi fået beskrevet gymnasiets økonomistyring, herunder at der arbejdes ak-

tivt med budgetudarbejdelse og opfølgning på et overordnet niveau samtidig med, at der arbejdes 

aktivt på det udførende niveau. Budgetopfølgningerne forelægges endvidere løbende for gymnasiets 

bestyrelse til orientering. 

Bilag 4

69



 

57 

103 Et vigtigt element i god økonomistyring på uddannelsesinstitutioner er en optimal timefag-

fordeling for det enkelte skoleår, således at der på gymnasiet, dels kan undgås såvel for mange 

overtimer som for mange undertimer, dels kan optimeres på forholdet mellem lærerressourcerne 

og det antal elever, der skal modtage undervisning.  

104 Dette vil både ved regnskabsaflæggelsen og ved budgetlægningen give sig udslag i en opti-

mal sammenhæng mellem indtægter og lønomkostninger. En sammenhæng, der vil være medvir-

kende til en optimering af den økonomiske præstation for de enkelte regnskabsår.  

105 Gymnasiet er opmærksom på dette og arbejder løbende med en optimering i forhold til 

gymnasiets ressourcer  

106 Det er således vores vurdering, at gymnasiets ledelse er opmærksom på, at en aktiv øko-

nomistyring er nødvendig til sikring af en fremadrettet optimering af sammenhængen mellem ind-

tægter og omkostninger. 

Produktivitetsstyring 

107 Som et led i en god aktivitets- og ressourcestyring på gymnasiet har vi tillige foretaget en 

vurdering af udviklingen i forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang.  

108 Dette kræver et grundlag for sammenligning i form af en tidsserieanalyse eller i form af en 

sammenligning med produktiviteten ved produktion af tilsvarende ydelser enten inden for eller 

uden for gymnasiet. 

109 Vi har udarbejdet en oversigt over udviklingen i gymnasiets omkostninger pr. årselev for-

delt på gymnasiet hovedgrupper af omkostninger, således som de præsenteres i årsrapporten.   
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110 Udviklingen er skitseres således: 

 

111 Gymnasiets væsentligste omkostning er løn, og udviklingen i denne på områderne under-

visningens gennemførelse, administration og bygningsdrift kan skitseres således:  
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112 Som det fremgår af ovenstående grafer, har Støvring Gymnasium en svag stigning i lønom-

kostningerne for 2018 i forhold til tidligere år. Ændringen svarer i al væsentlighed til udviklingen i 

overenskomsten.  

113 Gymnasiet har således gennem årene formået at udvise rettidig omhu i forhold til ændrin-

ger i de udefrakommende faktorer, som gymnasiet ikke selv kan kontrollere, herunder blandt andet 

det udmeldte omprioriteringsbidrag og ændringer i søgemønsteret til gymnasiet.  

Egenkapital og likviditet 

114 Som følge af de centralt udmeldte besparelser på finansloven for de kommende år har vi 

efter aftale med gymnasiets ledelse foretaget en vurdering af et risikobaseret behov for egenkapital 

og likviditet.  

115 En vurdering, der er nødvendig som følge af, at gymnasiet får behov for en trimning af om-

kostningerne for de kommende år, hvor der er udmeldt en reduktion i taxametrene fra Under-

visningsministeriet.  

116 Det er vurderet, at risikoen primært vedrører bortfald af indtægter afhængig af aktivitetens 

art. Der er foretaget følgende skøn over bortfald af indtægter på 10% på kort sigt, som ikke giver en 

tilsvarende mulighed for omkostningsbesparelse. 

117 De samlede indtægter udgør DKK 42,6 mio. Med en risiko for bortfald af indtægter på 10%, 

svarer det til et samlet behov for en likviditetsreserve på DKK 4,3 mio. 

118 Gymnasiets egenkapital kan opdeles i bestanddele således: 

 Anlæg  Drift  I alt  

 DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.  

Grunde og bygninger samt udstyr 31,3  0  31,3  

Tilgodehavender 0  0,4  0,4  

Værdipapirer og likvide beholdninger 0  12,4  12,4  

Langfristet gæld -27,2  0  -27,2  

Kort del af langfristet gæld 0  -0,8  -0,8  

Skyldige feriepenge -4,3  0  -4,3  

Skyldig løn, kreditorer og mellemregning 

UVM 0  -7,1  -7,1  

 -0,2      Fordeling af egenkapital -0,2  4,9  4,7  

        

       

119 De likvide midler er på nuværende tidspunkt i stand til at modsvare de skyldige omkost-

ninger, som hurtigt skal betales, også når der tages hensyn til modtaget forskud på DKK 5,3 mio. 
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fra Undervisningsministeriet, som er medvirkende til, at gymnasiet har den tilstrækkelige likviditet 

til løbende at betale sine forpligtelser.  

120 Såfremt gymnasiet har investeringsplaner, bør der reserveres egenkapital til dækning her-

af, alternativt skal der ske finansiering af disse ved optagelse af yderligere belåning af ejendomme.  

Dækning af risiko 

 DKK mio.  

   

Kalkuleret risiko 4,3  

Egenkapital til dækning af risiko (likviditet) 4,9  

   Fri egenkapital 0,6  

      
 

121 Der er altså en fri likvid egenkapital på DKK 0,6 mio., som er et resultat af gymnasiets fo-

kus på optimering af gymnasiets drift over tid. 

122 Gymnasiet er i lighed med andre uddannelsesinstitutioner af samme type blevet meddelt et 

omprioriteringsbidrag for de kommende år på 2% årligt frem til og med 2022. Gymnasiet er for 

nuværende rustet til at imødegå de besparelser, der er udmøntet på finansloven samt de udfordrin-

ger, der kommer som følge af forventet faldende elevtal i de kommende år.  

123 Vi vurderer det derfor meget positivt, at gymnasiet nu er rustet til at imødegå denne dispo-

sitionsbegrænsning under hensyntagen til gymnasiets kerneydelse, undervisning.  Det skal dog og-

så hertil bemærkes, at margenen ikke er stor, og at der fremadrettet skal arbejdes hermed, hvilket 

vi er bekendt med, at gymnasiet er opmærksom på.  

Mål og resultatstyring 

Resultatlønskontrakt 

124 Gymnasiet har indført resultatlønskontrakt for gymnasiets ledelse, hvilket ligeledes er 

medvirkende til, at ledelsen på gymnasiet har fokus på de opstillede målsætninger. Der henvises til 

pkt. 83 - 84 ovenfor for den udførte revision heraf. 

Mål og resultatstyring – øvrige områder 

Karakteroversigter 

125 Vi har udarbejdet en oversigt, som sammenholder eksamensgennemsnittet for STX med 

det socioøkonomiske eksamensgennemsnit for STX. 
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126 Undervisningsministeriet offentliggør årligt en sammenligning af karakterer på de gymna-

siale uddannelser med en såkaldt socioøkonomisk reference og på den baggrund en teknisk vurde-

ring af det enkelte gymnasiums løfteevne i de enkelte fag.  

127 For perioden 2016-2018 har tallene set således ud for Støvring Gymnasium: 

 

128 Sammenholdes det samlede eksamenskarakters gennemsnit med den socioøkonomiske 

reference ses det, at gymnasiet har en løfteevne, der samlet set er på niveau med den fastlagte so-

cioøkonomiske referencer.  

Styring af offentlige indkøb 

129 Ved vores revision i øvrigt har vi fået oplyst og stikprøvevis påset, at gymnasiet løbende 

søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til pris, kvalitet og kvantitet. 

130 Gymnasiet har som følge af størrelsen på gymnasiet og de udmeldte besparelser løbende 

fokus på, at der ved gennemførelse af indkøb til stadighed foretages en vurdering af pris og kvalitet.  

131 Rigsrevisionen anbefaler, at ledelsen har fastlagt klare ansvarsfordelinger og retningslinjer 

for i forbindelse med styringen af offentlige indkøb. Gymnasiet har for nuværende udarbejdet ret-

ningslinjer for repræsentation og gaver samt indkøbspolitik mv.  

132 Vi har påset, at gymnasiet har udarbejdet en sådan. 

Institution Fag Evalueringsform Socioøkonomisk 
Reference 
(2)

Forskel 
(* = signifikant) 
(3)

Mundtlig 7,3 -0,4

Skriftlig 6,4 -0,4

Mundtlig 7,9 -0,3

Skriftlig 6,7 -0,2*

Eksamensresultat 
(inkl. bonus A)

Samlet 7,5 -0,1

7,5 -0,3

7,1 -0,4

6,5 -0,2

6,7 -0,3

7,2 0

7,9 0,4

Skriftlig 6,8 -0,6

Historie Mundtlig 7,9 -0,3

7,9 0,9*

5,5 -0,3

7,1 -0,3

5,4 0

Oldtidskundskab Mundtlig 7,5 -0,3

Mundtlig 8,0 -0,1

Skriftlig 6,4 0,2

Mundtlig 4,9 -1,2*

Skriftlig 6,4 0,2

Mundtlig 6,7 0

Skriftlig 6,0 0,1

3,7

A 6,6

Tysk 
fortsættersprog

B 6,7

A 6,1

7,2

Samfundsfag A 7,9

A 6,6

7,6

Matematik Mundtlig A 8,8

B 5,2

Skriftlig A 6,8

B 5,4

7,2

C 8,3

A 6,2

7,4

Engelsk Mundtlig A 7,2

B 6,7

Skriftlig A 6,3

B 6,4

6,9

A 6,0

Dansk A 7,6

A 6,5

2016-2018 Støvring 
Gymnasium

STX Biologi C

-

Fysik Mundtlig B

A

C

Spansk A

År Uddannelse Niveau Prøvekarakterer (1)

Bilag 4

74



 

62 

Samlet konklusion på forvaltningsrevision 

133 På baggrund af vores undersøgelser samt revisionen af regnskabet vurderer vi, at gymnasi-

et tager skyldige økonomiske hensyn ved gymnasiets aktivitets- og ressourcestyring, mål- og resul-

tatstyring, styring af offentlige indkøb. 

Andre ydelser 

134 Som en del af revisionen af årsregnskabet har vi for indeværende år afgivet revisionserklæ-

ringer på aktivitetsindberetninger, klasseloft og momskompensationsordningen 

135 Vi har endvidere assisteret med opstillingen af årsrapporten for 2018 

Afslutning 

136 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi rektors og økonomimedarbejderens 

underskrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen. Heri bekræftes bl.a. 

fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning 

på regnskabet, samt at gymnasiets dispositioner er i overensstemmelse med bevillinger, love og 

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

137 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 12. december 2018 er 

gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrel-

se, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i årsrapporten. 

138 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i års-

rapporten. 
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139 Under henvisning til Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 

2017 erklærer vi: 

at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, 

at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, 

at  revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de modtagne 

statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt 

at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundla-

get er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 

 

Aalborg, den 20. marts 2019 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

Marianne Fog Jørgensen 

statsautoriseret revisor  
 

 

Siderne 44- 66 er behandlet på bestyrelsesmødet den 20/3 2019. 

 
Bestyrelse 
 
 

 

Kirsten Bundgaard 

formand 

Peter Hansen 

næstformand 

Lene Schmidt Aalestrup 

 

 

 

Malene Gram Susan Vonsild Steen Madsen 

 

 

 

Charlotte Horn Julie Frisgaard Pedersen Oliver Vang Nielsen 
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Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet 

 

 
  x Revisors påtegning 

x Uden modificeret konklusion, væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat 

drift, fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet eller revisionen eller 

andre rapporteringsforpligtelser 

 Afkræftende konklusion 

 Konklusion med forbehold om fortsat drift (going concern) 

 Konklusion med forbehold om øvrige forhold 

 Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

 Fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet 

 Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen 

 Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen (ikke revideret budgettal) 

 Andre rapporteringsforpligtelser 

 Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (skal kun 

afkrydses, såfremt der er bemærkninger) 
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Revisortjeklisten 

Forord til Revisortjekliste 

Revisortjeklisten udarbejdes til brug for styrelsens gennemgang af årsrapporter for de regulerede 

institutioner. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt 

til statistiske formål.  

 

Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten 

er en del af revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Revisionsprotokollatets sider skal nummereres 

fortløbende.  Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indbe-

retning til styrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af styrelsen.  

 

Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser ved-

rørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vur-

deringer af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om 

enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udfø-

res med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. 

 

Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for modifikationer eller fremhævelser i revi-

sionspåtegningen eller omtale i revisors rapportering af den udførte revision og konklusion vedrø-

rende risikoområderne, jf. § 20 i lov nr. 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revi-

sionsvirksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol 

m.m. ved regulerede institutioner. 

 

Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne 

I kolonnen ”Afsnit i protokollat” anføres nummeret på afsnittet i revisionsprotokollatet. Det er vig-

tigt at afgive præcise henvisninger af afsnit i revisionsprotokollatet. En præcis henvisning kunne for 

eksempel være afsnit 5.2.1. Ved hvert afsnit skal der foretages en afkrydsning enten i kolonne 

”Kritiske bemærkninger”, ”Væsentlige bemærkninger/anbefalinger”, ”Ingen kritiske bemærknin-

ger”, ”Udskudt til næste år” eller ”Ikke relevant”. 

 

Styrelsen definerer kritiske bemærkninger som forhold, hvor lovgivningen eller bemyndigelsen er 

overtrådt. Såfremt revisor har påset, at forholdet i løbet af regnskabsåret er bragt i orden, og revisor 

har anført dette i revisionsprotokollatet, skal revisor ikke angive det som en kritisk bemærkning.  

 

Styrelsen definerer væsentlige bemærkninger/anbefalinger som forhold, som bestyrelsen skal agere 

på, men som ikke er en overtrædelse af lovgivningen eller bemyndigelsen. 

 

Styrelsen gør opmærksom på, at i henhold til Standarder for Offentlig revision nr. 6 og 7 er det mu-

ligt at foretage rotation på de enkelte emner for kritisk-juridisk revision og forvaltningsrevision. 

Styrelsen har defineret væsentlige juridisk-kritiske og/eller forvaltningsmæssige em-

ner, der skal foretages hvert år (dvs. der må ikke foretages rotation på emnet).  
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Punkt Revisortjekliste 

Afsnit 
i pro-

to-
kollat 

Kriti-
ske 
be-

mærk- 
ninger 

Væsentlige 
bemærknin-
ger/anbefa- 

linger 

Ingen 
kritiske 

be-
mærk- 
ninger 

Ud-
skudt, 

jf. revi-
sions- 
plan-

lægning 

Ikke 
rele-
vant 

  

Har revisionen givet an-
ledning til kritiske be-
mærkninger eller væsent-
lige anbefalinger vedrø-
rende             

  Overordnede kommentarer og risi-
kofaktorer 

          

1. Opfølgning på bemærknin-
ger og anbefalinger fra sid-
ste års revisionsprotokollat 

6    X     

2. Forhold af væsentlig be-
tydning for vurdering af 
årsregnskabet og/eller for-
valtningen 

7     X     

3. Tilsynssager hos Rigsrevi-
sionen, styrelsen mv. 

8     X     

  Finansiel revision            
4. Forretningsgange og inter-

ne kontroller, dispositio-
ner, registreringer og 
regnskabsaflæggelse 

12-23     X      

5. Den generelle it-sikkerhed 
på det administrative om-
råde 

25-31    X     

6. Statstilskud 32-35      X     

7. Løn 36-37     X     

8. Andre væsentlige områder 39-55      X     

 Juridisk-kritisk revision       
9. Juridisk-kritisk revision, 

generelt 
56-61   X   

10. Gennemførelse af indkøb      X  

11. Løn- og ansættelsesmæssi-
ge dispositioner 

67-88   X   

12. Gennemførelse af salg  62-63   X   
  Forvaltningsrevision            

13. Forvaltningsrevision, ge-
nerelt 

93-99   X   

14. Aktivitets- og resursesty-
ring 

100-123     X     

15. Mål- og resultatstyring, re-
sultatløn  

124     X     

16. Mål- og resultatstyring, 
andre områder 

125-128   X   

17. Styring af offentligt indkøb 129-132      X     
18. Budgetstyring af flerårige 

investeringsprojekter 
     X 
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Bestyrelsens stillingtagen:   

 

Af revisionsprotokollatet side 44 fremgår resultat af den udførte revision:   

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller 

karakter, at det kommer til udtryk i vores revisionspåtegning af årsregnskabet.  

Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling 

og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne 

årsregnskabet for 2018 med en såkaldt ”blank” revisionspåtegning.  

Ligeledes vil vi i tilknytning til vores revisionspåtegning afgive en ”blank” udtalelse om den udførte 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under bestyrelsens endelige 

behandling af bestyrelsens tjekliste til Undervisningsministeriet fremkommer yderligere 

væsentlige oplysninger.   

Bestyrelsen tager dermed på bestyrelsesmødet d. 20. marts 2019 årsrapporten for 2018 til 

efterretning.   

 
 

På bestyrelsens vegne 
Støvring den 20. marts 2019 

 
 

Kirsten Bundgaard 
Bestyrelsesformand 
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Støvring Gymnasium 

 

Til Undervisningsministeriet 

 
Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i 
revisionsprotokollatet 
 

  

X Bestyrelsen har ingen kommentarer, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige 
bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet. 

 Bestyrelsen har kommentarer til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger/anbefalinger 
i revisionsprotokollatet, jf. nedenfor. 

 

Bestyrelsen har følgende kommentarer til revisors kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet: 

Afsnit Bestyrelsens kommentarer 

  

  

  
 

Bestyrelsen har følgende kommentarer til revisors væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet: 

Afsnit Bestyrelsens kommentarer 

  

  

  

 

På bestyrelsens vegne 

Støvring, 20. marts 2019 

Kirsten Bundgaard 

Bestyrelsesformand  
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Vejledning til bestyrelsestjeklisten 

Bestyrelsestjeklisten er et hjælpeværktøj til bestyrelsen. Tjeklisten oplister de forhold som det enkelte bestyrelsesmedlem skal have vurderet at være opfyldt inden 

årsrapporten godkendes. 

Bestyrelsestjeklisten skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten er gennemgået af den samlede bestyrelse. 
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 Bestyrelsestjeklisten     

 

  

   

  

Ingen 
bemærkninger* Bemærkninger* 

Kommentar til 
bemærkninger** 

 

Bestyrelsen afgiver en ledelsespåtegning på årsrapporten, jf. lov om statens regnskabsregler § 39, stk. 4, hvor det 
tilkendegives at 

      

 

1) Bestyrelsen har vurderet, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at 
målopstilling og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende 

X   

  

 

2) Bestyrelsen har vurderet, at institutionens dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler, sædvanlig praksis, herunder 

X     

 
- at der ikke er dispositioner uden for institutionens formål   X     

 
- at der foreligger opdaterede vedtægter i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen X     

 
- at der foreligger en opdateret Regnskabsinstruks i overensstemmelse med vejledning om Regnskabsinstruks X     

 
- at udmøntning af resultatløn og engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats er sket i overensstemmelse med de gældende retningslinjer X     

 

3) Bestyrelsen har vurderet, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten, herunder 

X     

 

- at den generelle it-sikkerhed på det administrative område er tilstrækkelig. Dvs. de it-miljøer, som understøtter de studieadministrative systemer og 
løn- og økonomisystemer 

X     

 
- at kravene i vejledninger og regler for de studieadministrative, løn og økonomisystemerne efterleves X     

 
- at forretningsgange og interne kontroller på alle ikke uvæsentlige områder er tilstrækkelige og/eller der er indført kompenserende kontroller X     

 
- at forretningsgange og interne kontroller på tilskudsområdet er tilstrækkelige X     

 
- at institutionen har en tilstrækkelig økonomistyring X     

 

- at det godkendte budget for det kommende regnskabsår er forsvarligt, herunder bygger på realistiske forudsætninger, og at budgettet afspejler at 
likviditeten er tilstrækkelig til at dække den forsatte drift (going concern) i det kommende regnskabsår 

X     

 
- at institutionen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionens midler, herunder er sparsommelig, produktiv og effektiv X     

 

Bestyrelsen har derudover vurderet, at det i den givne situation er forsvarligt at aflægge årsrapporten ud fra en 
forudsætning om fortsat drift (going concern) 

X   

  

 

    

 

 
* der skal være ét kryds pr linje: enten bemærkninger eller ingen bemærkninger 20. marts 2019 

 

 

 

** hvis der er bemærkninger, skal der gives en kommentar til forholdet Kirsten Bundgaard 
Bestyrelsesformand  
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Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR-nr.: 29634750 

28. februar 2019 

Sagsnr.:19/03277 

 

Til bestyrelsen  

   

 

Indkaldelse af investeringsforbrug for 2018 og investeringsbehov 

for 2019-2023 

Hermed indkaldes oplysninger om investeringsforbruget for 2018 og 

investeringsbehovet for årene 2019 – 2023 til brug for det løbende tilsyn 

med udviklingen i investeringsbehovet blandt de statsfinansierede selv-

ejende institutioner på Undervisningsministeriets område. Investerings-

rammen er på finansloven for 2019 fastsat til 1,4 mia. kr. pr. år for peri-

oden 2019-2021 og 1,26 mia. kr. i 2022. Investeringsrammen for 2023 er 

endnu ikke meldt ud. 

 

I september 2018 blev der indmeldt et samlet investeringsbehov for 2019 

på ca. 1,65 mia. kr. Med jeres hjælp lykkedes det hen over efteråret 2018 

ad frivillighedens vej at få det samlede investeringsbehov nedbragt til 

knap 1,4 mia. kr. Tusind tak for jeres hjælp.  

  
I bedes udfylde og returnere vedhæftede indtastningsskema. Opgørelses-
principperne er de samme som ved tidligere høringer, jf. vedhæftede 
vejledning. Det udfyldte indtastningsskema skal være godkendt af jeres 
bestyrelse eller bestyrelsesformand.  
 
Vær venligst særligt opmærksom på sondringen mellem investeringer i 
nyt og brugt, og husk at indberette regnskabstallene for jeres investe-
ringsforbrug i 2018. 
 
Indtastningsskemaet returneres til investeringsrammer@stukuvm.dk 
senest onsdag den 13. marts 2019. Skemaet returneres som Excel eller 
CSV-fil. 

  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Casper Morell Ris på tlf. nr. 33 92 57 
00, Pia Nørskov Nielsen på tlf. nr. 33 92 55 54 eller på mail: investerings-
rammer@stukuvm.dk. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Casper Morell Ris 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 57 00 

casper.morell.ris@stukuvm.dk 
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Støvring Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for 
almene gymnasier for 2017
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Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark

5. februar 2019

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2017
Vi har her fornøjelsen af at sende dig PwC’s benchmarkanalyse for 2017.

Analysen indeholder 3 dele:

•    En årsanalyse; 2017 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori, som jeres institution tilhører.

•    En tidsserieanalyse; udvikling i institutionens nøgletal for 2013-2017 sammenholdt med hele landet.

•    En karakteroversigt; opnåede eksamenskarakterer i 2017 sammenholdt med den socioøkonomiske reference.

Benchmark som ledelsesværktøj

* Udlicitering af fx rengøring, ejendomsservice m.v. påvirker samlede lønninger og antal årsværk.

Kontroller jeres egne tal

Analyse af tallene for hele landet

Afslutning

Med venlig hilsen

PricewaterhouseCoopers

Analysen baserer sig på årsrapporter, som er elektronisk indberettet til Undervisningsministeriet. Datagrundlaget er hentet via 
Undervisningsministeriets regnskabsportal - http://regnskabsportal.uvm.dk.

* Administrative  fællesskaber kan påvirke tallene. For værtinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolume og øgede 
indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af betalingen for deltagelse i det administrative fællesskab, hvilket omplacerer 
omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk.

Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal I være opmærksomme på, at 
der kan være en række særlige forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis:

* Nogle institutioner har kostafdelinger, hvilket bl.a. påvirker benchmark af samlede lønninger og antal årsværk - også fordelingen 
mellem fx bygningsdrift og kostafdeling.

* Det er vores erfaring, at den nye konteringsinstruks - som var gældende fra 1. januar 2017 - ikke i alle tilfælde er blevet fuldt ud 
implementeret i 2017, hvorfor eventuelle forskelle kan påvirke benchmarket på enkelte regnskabslinier.

Endvidere har vi i nogle tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør 
derfor kontrollere tallene for jeres institution. Vi har særligt erfaret, at der kan være forskelle i årsværkene fordelt på de forskellige 
områder. Hvis I finder fejl i de indberettede tal, er I velkomne til at kontakte os, så vi kan tilrette analysen.

Vi har indsat en overordnet gennemgang af økonomien på gymnasierne på landsplan. Denne analyse er ikke opdelt pr. 
institutionsstørrelse.

Er der forhold i analysen, som I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte os på mobil: 51 38 48 81 eller mail: 
holstebro@pwc.dk.
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Benchmark 2017

For 2017 indeholder benchmarket 40 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med under 650 årselever.

Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således:

-  For indtægter: Øvre kvartil

-  For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil

Resultatopgørelsen

Totalt, DKK 1.000 Pr. årselev, DKK 1.000

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner

Bedste kvartil 

for 40 

institutioner

Årselever 502,0 469,7 6,9%

Statstilskud 39.687 41.604 -4,6% 79,1 88,6 93,1

Deltagerbetaling og andre indtægter 1.832 1.535 19,4% 3,6 3,3 3,8

Omsætning i alt 41.519 43.138 -3,8% 82,7 91,8 95,8

Undervisningens gennemførelse 28.924 30.881 -6,3% 57,6 65,7 62,9

Markedsføring 146 267 -45,1% 0,3 0,6 0,3

Ledelse og administration 4.163 4.383 -5,0% 8,3 9,3 7,9

Administrative fællesskaber, værtinstitution 0 248 -100,0% 0,0 0,5 0,0

Bygningsdrift 7.452 5.622 32,6% 14,8 12,0 10,2

Aktiviteter med særlige tilskud 136 159 -14,4% 0,3 0,3 0,0

Kostafdeling 0 519 -100,0% 0,0 1,1 0,0

Driftsomkostninger i alt 40.822 42.078 -3,0% 81,3 89,6 83,0

Driftsresultat før finansielle poster 696 1.060 -34,3% 1,4 2,3 3,3

Finansielle poster i alt -845 -473 78,7% -1,7 -1,0 -0,4

Ekstraordinære poster i alt 0 0 - 0,0 0,0 0,0

Årets resultat -149 587 -125,3% -0,3 1,3 2,0
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Statstilskud

Deltagerbetaling og andre indtægter

Omsætning, DKK mio.
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Støvring Gymnasium
Gennemsnit for 40 institutioner
Bedste kvartil for 40 institutioner
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Balancen

Totalt, DKK 1.000 Pr. årselev, DKK 1.000

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Anlægsaktiver i alt 31.917 31.937 -0,1% 63,6 68,0 -6,5%

Omsætningsaktiver i alt 12.468 14.064 -11,3% 24,8 29,9 -17,1%

Aktiver i alt 44.385 46.002 -3,5% 88,4 97,9 -9,7%

Egenkapital ultimo 4.358 13.003 -66,5% 8,7 27,7 -68,6%

Hensatte forpligtelser i alt 0 0  0,0 0,0  

Langfristede gældsforpligtelser i alt 27.978 19.968 40,1% 55,7 42,5 31,1%

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.049 13.031 -7,5% 24,0 27,7 -13,5%

Passiver i alt 44.385 46.002 -3,5% 88,4 97,9 -9,7%

Pengestrømsopgørelsen

Totalt, DKK 1.000 Pr. årselev, DKK 1.000

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Driftsaktivitet -473 232 -303,9% -0,9 0,5 -290,8%

Investeringsaktivitet 0 -896 -100,0% 0,0 -1,9 -100,0%

Finansieringsaktivitet -770 -286 169,2% -1,5 -0,6 151,9%

Nettopengestrøm -1.243 -968 28,4% -2,5 -2,1 20,2%

0 10 20 30 40 50

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Egenkapital ultimo

Hensatte forpligtelser i alt

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

DKK mio.
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DKK 1.000 pr. årselev

Støvring Gymnasium
Gennemsnit for 40 institutioner

-2 -1 -1 0 1

Driftsaktivitet

Investeringsaktivitet

Finansieringsaktivitet

Nettopengestrøm

DKK mio.

-4 -3 -2 -1 0 1

DKK 1.000 pr. årselev

Støvring Gymnasium
Gennemsnit for 40 institutioner
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Regnskabsmæssige nøgletal 

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Overskudsgrad -0,4 1,4 -126,3%

Likviditetsgrad 103,5 107,9 -4,1%

Soliditetsgrad 9,8 28,3 -65,3%

Finansieringsgrad 87,7 62,5 40,2%

Årsværk

Totalt Pr. 100 årselever

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner

Bedste kvartil 

for 40 

institutioner

Årselever 502,0 469,7 6,9%

Årsværk i alt 56,0 59,0 -5,0% 11,2 12,6 11,8

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0

Årsværk i alt

Antal årsværk

10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0

Antal årsværk pr. 100 årselever

Støvring Gymnasium
Gennemsnit for 40 institutioner
Bedste kvartil for 40 institutioner

-20 0 20 40 60 80 100 120

Overskudsgrad

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad

Finansieringsgrad

Støvring Gymnasium
Gennemsnit for 40 institutioner
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Løn og lønafhængige omkostninger

Totalt, DKK 1.000 Pr. årselever, DKK 1.000

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner

Bedste kvartil 

for 40 

institutioner

Undervisningens gennemførelse 25.671 27.914 -8,0% 51,1 60,8 56,1

Markedsføring 0 39 -100,0% 0,0 0,1 0,0

Ledelse og administration 3.024 3.378 -10,5% 6,0 7,6 6,2

Administrative fællesskaber, værtinstitution 0 124 -100,0% 0,0 0,2 0,0

Bygningsdrift 2.775 1.623 71,0% 5,5 3,7 1,9

Aktiviteter med særlige tilskud 12 91 -87,3% 0,0 0,3 0,0

Kostafdeling 0 285 -100,0% 0,0 1,1 0,0

Løn og lønafhængige omkostninger 31.482 33.453 -5,9% 62,7 73,7 66,5

Årsværk fordelt på

Totalt Pr. 100 årselever

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner Forskel i %

Støvring 

Gymnasium

Gennemsnit for 

40 institutioner

Bedste kvartil 

for 40 

institutioner

Undervisningens gennemførelse 45,2 46,8 -3,36% 9,0 10,0 9,0

Ledelse og øvrig administration 5,0 5,4 -7,59% 1,0 1,2 1,0

Andre 5,0 5,7 -11,59% 1,0 1,2 1,0

I alt 55,2 57,9 -4,57% 11,0 12,3 11,8

0 5 10 15 20 25 30

Undervisningens gennemførelse

Markedsføring

Ledelse og administration

Administrative fællesskaber,
værtinstitution

Bygningsdrift

Aktiviteter med særlige tilskud

Kostafdeling

Lønomkostninger DKK mio.

0 20 40 60 80
Lønomkostninger pr. årselev, DKK 1.000

Støvring Gymnasium
Gennemsnit for 40 institutioner
Bedste kvartil for 40 institutioner

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
Antal årsværk 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Undervisningens gennemførelse

Ledelse og øvrig administration

Andre

I alt

Antal årsværk pr. 100 årselever

Støvring Gymnasium
Gennemsnit for 40 institutioner
Bedste kvartil for 40 institutioner

Bilag 9

91



Tidsserieanalyse 2013 - 2017

Udvikling i årselever

Antal årselever 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 491 484 477 493 502

Hele landet 94.133 94.554 93.788 93.320 92.989

Indeks (2013 = 100):

Støvring Gymnasium 100,0 98,6 97,1 100,4 102,2

Hele landet 100,0 100,4 99,6 99,1 98,8

Udvikling i antal årsværk
2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 57 56 57 56 56

Hele landet 11.111 11.215 11.177 10.931 10.601

Indeks (2013 = 100):

Støvring Gymnasium 100,0 98,2 100,0 98,2 98,2

Hele landet 100,0 100,9 100,6 98,4 95,4

80

85

90

95

100

105

110

2013 2014 2015 2016 2017

År
sv

æ
rk

 
(in

de
ks

 2
01

3 
= 

10
0)

Støvring Gymnasium Hele landet

80

85

90

95

100

105

110

2013 2014 2015 2016 2017

År
se

le
ve

r
(in

de
ks

 2
01

3 
= 

10
0)

Støvring Gymnasium Hele landet

Bilag 9

92



Udvikling i årselever pr. årsværk
2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 8,6 8,6 8,4 8,8 9,0

Hele landet 8,5 8,4 8,4 8,5 8,8

Indeks (2013 = 100):

Støvring Gymnasium 100,0 100,3 97,1 102,2 104,1

Hele landet 100,0 99,5 99,0 100,8 103,5

Udvikling i personaleomkostninger

DKK 1.000 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 32.183 31.284 31.514 30.708 31.482

Hele landet 6.097.312 6.137.334 6.186.343 6.055.298 6.042.687

Indeks (2013 = 100):

Støvring Gymnasium 100,0 97,2 97,9 95,4 97,8

Hele landet 100,0 100,7 101,5 99,3 99,1
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Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk

DKK 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 564.606 558.636 552.875 548.352 562.176

Hele landet 548.764 547.263 553.489 553.972 570.011

Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev

DKK 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 65.545 64.636 66.067 62.287 62.713

Hele landet 64.773 64.908 65.961 64.888 64.983

Udvikling i undervisningsomkostninger pr. årselev

DKK 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 61.913 60.073 60.888 57.141 57.618

Hele landet 61.419 61.799 62.944 62.025 61.682
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Udvikling i omkostninger til ledelse og administration pr. årselev

DKK 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 8.237 8.412 8.404 8.359 8.293

Hele landet 7.420 7.339 7.386 7.113 7.069

Udvikling i omkostninger til bygningsdrift pr. årselev

DKK 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 12.159 15.980 15.539 16.159 14.845

Hele landet 11.811 12.230 11.634 11.634 10.912

Udvikling i nøgletal

Overskudsgrad 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 3,8 2,8 0,6 2,4 -0,4

Hele landet 3,2 3,5 2,1 2,7 1,3
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Likviditetsgrad 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 77,0 85,7 94,6 104,8 103,5

Hele landet 92,2 88,5 88,2 91,7 91,2

 

Soliditetsgrad 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 5,0 7,2 7,9 9,9 9,8

Hele landet 16,9 18,3 21,0 22,6 24,6

Finansieringsgrad 2013 2014 2015 2016 2017

Støvring Gymnasium 81,3 84,9 87,5 87,9 87,7

Hele landet 71,5 69,3 67,3 65,1 63,9
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Karakterer sammenholdt med socioøkonomisk reference for 2017

STX

Fag Testtype Niveau
Faktiske 

prøvekarakterer
Socioøkonomisk 

reference Forskel
Signifikant 

(1=Signifikant)___________________________ __________________ ________ ___________________ ___________________ ________  _________________
Dansk Eksamen mundtlig A 7,7 8,0 -0,3 0
Dansk Eksamen skriftlig A 6,7 6,8 -0,1 0
Matematik Eksamen mundtlig A 9,9 8,3 1,6 1
Matematik Eksamen mundtlig B 5,3 5,4 -0,1 0
Matematik Eksamen skriftlig A 6,2 7,2 -1,0 1
Matematik Eksamen skriftlig B 6,8 5,8 1,0 1
Engelsk Eksamen mundtlig A 6,8 7,0 -0,2 0
Engelsk Eksamen mundtlig B 6,8 7,2 -0,4 0
Engelsk Eksamen skriftlig A 6,3 6,6 -0,3 0
Engelsk Eksamen skriftlig B 7,0 7,0 0,0 0
Samfundsfag Eksamen mundtlig A - - - -
Samfundsfag Eksamen skriftlig A 7,6 7,0 0,6 0
Spansk Eksamen mundtlig A - - - -
Spansk Eksamen skriftlig A 5,2 5,9 -0,7 0
Fysik Eksamen mundtlig B 7,1 7,2 -0,1 0
Fysik Eksamen mundtlig C 8,3 8,0 0,3 0
Fysik Eksamen skriftlig A 5,7 6,9 -1,2 1
Oldtidskundskab Eksamen mundtlig C 4,8 5,9 -1,1 1
Historie Eksamen mundtlig A 7,9 7,9 0,0 0
Biologi Eksamen mundtlig B 7,8 7,9 -0,1 0
Biologi Eksamen mundtlig C - - - -
Biologi Eksamen skriftlig A 6,1 6,0 0,1 0
Tysk fortsættelsessprog Eksamen mundtlig B - - - -
Tysk fortsættelsessprog Eksamen skriftlig A - - - -
Eksamensresultat (inkl. bonus A) - - 7,4 7,5 -0,1 0
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Analyse af tallene for hele landet

Vi har foretaget en overordnet analyse af de regnskabsmæssige resultater for alle almene gymnasier for 2017.

Driften
Landets gymnasier har opnået et regnskabsmæssigt overskud før ekstraordinære poster på DKK 93 mio., hvilket er et fald i forhold til 
2016, hvor overskuddet før ekstraordinære poster var på DKK 222 mio. Vi antager, at årsagen hertil bl.a. er et betydeligt fald i taksterne i 
2017 i forhold til 2016, ligesom 2016 sandsynligvis var positivt påvirket af besparelser fra og med skoleåret 2016/17, da udsigt til 
takstreduktioner i 2017.

Årets overskud efter ekstraordinære poster blev således DKK 93 mio. i 2017 mod DKK 222 mio. i 2016. Faldet i overskuddet skyldes 
primært takstreduktioner.

For 2017 var der også et lille fald i antal årselever. Det samlede antal årselever i 2017 er opgjort til 93.062 mod 93.402 årselever i 2016 
eller et fald på knap 0,4 %. Årselevtallet er opgjort ekskl. kostelever men inkl. IV-elever.

Statstilskuddet pr. årselev er faldet med 3,6 % fra i gennemsnit DKK 84.204 til DKK 81.206. Pris- og lønudviklingen blev ved finans-
loven for 2017 fastsat til 1,1 % (dog bygningstaxameteret 2,4 %). Herudover blev alle takster nedsat med omprioriteringsbidraget på 2 %. 
Endelig blev der udmøntet andre takstreguleringer, herunder særligt tilpasning af bygningstaksameter, som følge af et lavere 
renteniveau end forudsat ved bygningskøbene i 2010/2011, justering vedrørende det fleksible klasseloft samt en effektivisering af statens 
indkøb.

Gymnasierne har i gennemsnit haft et reletivt lavt fald i udgifterne pr. årselev til undervisningens gennemførelse. Udgifterne er i 
gennemsnit faldet med 0,5 % fra DKK 61.970 til DKK 61.633. Faldet i udgifterne fra 2016 til 2017 kommer primært fra færre 
lønomkostninger. Lønningerne er faldet med 0,3 %.

Renteindtægterne er faldet fra i alt DKK 8,8 mio. i 2016 til DKK 7,0 mio. i 2017. Kursgevinster er faldet fra DKK 6 mio. i 2016 til DKK 
2,5 mio. i 2017. De samlede finansielle indtægter pr. årselev udgør dermed DKK 102 pr. årselev i 2017 mod DKK 164 pr. årselev i 2016.

Renteudgifter og kurstab er faldet fra DKK 143 mio. i 2016 til 128 mio. i 2017. I tallet indgår kurstab på DKK 6 mio. i 2017 mod DKK 17 
mio. i 2016. Det tyder på, at flere institutioner har udnyttet muligheden for konvertering af lån til en lavere rente. Renten i procent af 
den gennemsnitlige langfristede gæld + gennemsnitlige gæld til pengeinstitut er uændret 3,0 %. Det er fortsat vores vurdering, at flere 
gymnasier bør se på muligheden for en besparelse ved omlægning af lån.

Omkostningerne til bygningsdrift er i gennemsnit pr. årselev faldet med 6,2 % fra DKK 11.624 i 2016 til DKK 10.904 i 2017. Faldet 
kommer dog primært fra færre afskrivninger, som ikke har en likviditetsmæssig besparelse.

Omkostningerne til ledelse og administration er i gennemsnit pr. årselev faldet med 0,6 % fra DKK 7.107 til DKK 7.063. Øvrige 
omkostninger falder mest. 
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Vi har opdelt gymnasierne i 3 størrelseskategorier. Overskuddene pr. årselev kan i de forskellige kategorier vises således:

2017 2016 Ændring
1.250 2.690 -1.440
1.065 2.153 -1.088

839 2.403 -1.564

De store gymnasier har haft det største fald i overskuddet pr. elev i forhold til 2016. 

21 gymnasier har i 2017 haft underskud mod 9 gymnasier i 2016. 3 gymnasier har haft underskud i både 2016 og 2017. 
Nogle underskud skyldes indfrielse af rentesikringsinstrumenter - og er dermed engangsudgifter.

Overskudsgraden  svarer til 1,3 % af de samlede indtægter. I 2016 var overskudsgraden 2,7 %. Nedenfor er årets resultat før
ekstraordinære poster pr. institution i DKK - størrelsen af det enkelte gymnasium fremgår af x-aksen:

Generelt har gymnasierne en god driftsøkonomi.

Investeringer
Gymnasierne har i nogle år foretaget betydelige investeringer.
I perioden 2015-2017 er der en opbremsning i investeringerne,
om end en mindre stigning i 2017.

Afsluttede investeringer i bygninger er i 2017 på DKK 249 mio., 
svarende til DKK 2.673 pr. årselev.

Der er foretaget bygningsafskrivninger på DKK 154 mio.,
svarende til DKK 1.657 pr. årselev.

Investeringerne overstiger derved fortsat årets afskrivninger,
hvilket kræver likviditet.

Gymnasier med under 650 årselever
Gymnasier med mellem 650 og 850 årselever
Gymnasier med mere end 850 årselever
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Likviditet
Generelt er det vores vurdering, at de mange gymnasier har en god likviditet, hvilket vi også anser for at være af stor betydning.

Likviditetsgraderne pr. gymnasium fremgår nedenfor - størrelsen af det enkelte gymnasium fremgår af x-aksen:

Likviditetsgraden tager ikke højde for, om gymnasiet har en trækningsret på en kassekredit.

Vi anbefaler generelt, at gymnasier - med en likviditetsgrad under 50 - overvejer, om der ikke er behov for en forbedring
af likviditeten. Der kan naturligvis også være gymnasier, som har en likviditet, som er højere end nødvendigt, og som med
fordel kan indfri noget af den langfristede gæld og derved spare renteudgifter.

Egenkapital

En god likviditet er fortsat det vigtigste, da egenkapitalen ikke kan betale løn, omkostninger eller afvikle gæld.

Samlet økonomi
Det må være naturligt, at gymnasiet vurderer den samlede økonomi, herunder:

2. Udviklingen i elevtallet
3. Overgangsfrekvens
4. Frafald
5. Analyser af elevtilfredshed og feedback fra medarbejdere
6. Er den likvide kapital tilfredsstillende? Kan gymnasiet f.eks. tåle en forsinket udbetaling af statstilskud?

Fremtiden
Fremtiden kan blive vanskeligere, herunder bl.a.:

1. Fortsat reduktion af statstilskud på 2 %
2. Udviklingen i rente- og bidrag på kreditforeningsgæld
3. Den demografiske udvikling i ungdomsårgangene

4. Politisk ønske om flere i en erhvervsuddannelse

Gymnasiernes samlede egenkapital udgør ultimo 2017 DKK 2.134 mio. ud af en samlet balance på DKK 8.688 mio. Det svarer til en 
soliditet på 24,6 %, hvilket normaltvis betragtes som forholdsvist lavt. Det skal dog tages i betragtning, at flere gymnasier fik lov til at 
købe ejendomme til en ret lav værdi (baseret på gymnasiernes betalingsevne) i 2010/11. 2 gymnasier har fortsat en negativ egenkapital.

1. Er der et tilfredsstillende resultat sammenholdt med både likviditet og egenkapital. Et negativt resulat kan skyldes engangsforhold, 
hvorfor der skal være fokus på den ordinære driftsresultat.

Likviditetsgraden  er et vigtigt nøgletal, som viser forholdet mellem omsætningsaktiver og den kortfristede gæld. En likviditetsgrad 
på 100 svarer til, at gymnasiet har lige så store omsætningsaktiver som kortfristet gæld. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 
feriepengeforpligtelsen normalt ikke skal betales fuldt ud, men indgår i den kortfristede gæld.
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Dette benchmark er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke 

disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i dette benchmark, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller 

garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i benchmarket, og, i det omfang loven tillader, 

accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen 

forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der 

findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.

© 2019 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt 

virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 
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Oversigt over ansøgere til stx og hf i Region Nordjylland 2017 

Note: Bemærk at antallet af ansøgere ikke er endeligt kan stige frem mod d. 15. marts., samt at der er tale om 
ansøgere og ikke endeligt optagne elever. 
Note: På Frederikshavn Gymnasium er ansøgere til HF-søfart medtalt, og på Aalborg Katedralskole er ansøgere til 
Asperger-klassen (hf) medtalt. På Nørresundby Gymnasium og Mariagerfjord Gymnasium er den 3-årige visiterede HF 
ligeledes talt med. 
 

Oversigt over ansøgere til hhx og htx i Region Nordjylland 

Institution 2018 2019 Udvikling 
      2018-2019 
HHX       
Handelsgymnasiet Frederikshavn              125               104  -17% 

EUC Nord, Hjørring              124               136  10% 

Tradium                29                 34  17% 

Thisted Handelsgymnasium              124               113  -9% 

Morsø Handelsgymnasium                64                 55  -14% 

Fjerritslev Handelsgymnasium                28                 40  43% 

Handelsgymnasiet Aars                57                 40  -30% 

Aalborg Handelsgymnasium              550               548  0% 

HHX i alt           1.101            1.070  -3% 

HTX       

EUC Nord, Frederikshavn                85                 91  7% 

EUC Nord, Hjørring              117               109  -7% 

Teknisk Gymnasium Thisted                40                 48  20% 

Morsø Tekniske Gymnasium                  6                 -    -100% 

Teknisk Gymnasium Aars                39                 30  -23% 

Aalborg Tekniske Gymnasium              361               293  -19% 

HTX i alt              648               571  -12% 

I alt           1.749            1.641  -6% 
Kilde: Region Nordjylland, Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelser 

Institution 2018 Samlet 
2018 2019 Samlet 

2019 
Udvikling  

samlet 
Udvikling 

- stx 
Udvikling 

- hf 

  stx hf IB   stx hf IB   
2018-
2019 2018-2019 2018-2019 

Hjørring Gymnasium & Hf-kursus 263 41  304 224 44  268 -12% -15% 7% 
Frederikshavn Gymnasium & HF-
kursus 142 47  189 151 58  209 11% 6% 23% 

Brønderslev Gymnasium & HF 100 37  137 89 33  122 -11% -11% -11% 

Dronninglund Gymnasium 143   143 104   104 -27% -27%  

Fjerritslev Gymnasium 62 24  86 71 19  90 5% 15% -21% 

Nørresundby Gymnasium & HF 253 68  321 175 73  248 -23% -31% 7% 

Aalborg Katedralskole 281 53  334 266 64  330 -1% -5% 21% 

Hasseris Gymnasium og IB 212  65 277 236  65 301 9% 11%  

Aalborghus Gymnaisum 291 65  356 254 63  317 -11% -13% -3% 

Støvring Gymnasium 180   180 161   161 -11% -11%  

Vesthimmerlands Gymnasium & HF 121 46  167 115 41  156 -7% -5% -11% 

Morsø Gymnasium 80   80 81   81 1% 1%  

Mariagerfjord Gymnasium 183 54  237 155 52  207 -13% -15% -4% 

Thisted Gymnasium 146 27  173 135 30  165 -5% -8% 11% 

Thy-Mors HF & VUC  76  76  81  81 7%  7% 

VUC & HF Nordjylland - Aalborg  45  45  56  56 24%  24% 

VUC & HF Nordjylland - Hjørring  31  31  13  13 -58%  -58% 

I alt 
 

2.457  
  

614  
   

65    3.136  
 

2.217    627  
   

65    2.909  -7% -10% 2% 
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Bilag 1

Skole

2018

Nuvær. Kapacitet:

STX 

Elever

2018

Nuvær. Kapacitet:

STX

Klasser

Skolernes indmeldte 

kapacitetsønsker STX 

2019

Indstillet

 kapacitet 2019:

 STX

Elever

Indstillet

 kapacitet 2019:

STX

Klasser

Indstillet

 kapacitet 2019:

IB

Klasser

Indstillet

 kapacitet 2019:

 HF

Elever

Indstillet

 kapacitet 2019:

HF

Klasser

Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 196 7 7 168 6 0 84 3

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 308 11 10 252 9 0 56 2

Brønderslev Gymnasium og HF 168 6 6 140 5 0 56 2

Dronninglund Gymnasium 140 5 5 140 5 0 0 0

Nørresundby Gymnasium og HF 224 8 8 196 7 0 84 3

Aalborg Katedralskole 308 11 11 252 9 0 84 3

Aalborghus Gymnasium 308 11 11 252 9 0 112 4

Hasseris Gymnasium 224 8 8 196 7 2 0 0

Støvring Gymnasium 168 6 6 168 6 0 0 0

Fjerritslev Gymnasium 140 5 4 112 4 0 56 2

Vesthimmerlands Gymnasium og HF 140 5 5 140 5 0 56 2

Mariagerfjord Gymnasium 224 8 8 196 7 0 56 2

Morsø Gymnasium 140 5 4 112 4 0 0 0

Thisted Gymnasium, STX og HF 224 8 7 196 7 0 56 2

VUC og HF Nordjylland - Aalborg 0 0 0 0 0 0 84 3

VUC og HF Nordjylland - Hjørring 0 0 0 0 0 0 56 2

Thy-Mors HF & VUC - Nykøbing 0 0 0 0 0 0 60 2

Thy-Mors HF & VUC - Thisted 0 0 0 0 0 0 90 3

Sum 2.912 104 100 2.520 90 2 990 35

Gymnasier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 196 220 192 224 233 202 170 172 148 143

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 318 308 336 243 309 317 300 316 248 251

Brønderslev Gymnasium og HF 116 148 130 129 122 93 97 95 123 95

Dronninglund Gymnasium 143 141 163 163 152 183 204 154 141 143

Nørresundby Gymnasium og HF 216 232 253 215 222 220 199 213 189 242

Aalborg Katedralskole 241 270 288 311 303 309 336 324 314 271

Aalborghus Gymnasium 277 302 327 291 331 358 302 324 283 289

Hasseris Gymnasium 232 249 281 277 248 226 238 248 186 200

Støvring Gymnasium 167 161 152 151 159 152 183 148 179 173

Fjerritslev Gymnasium 97 89 108 123 98 80 79 64 63 59

Vesthimmerlands Gymnasium og HF 146 133 155 162 157 147 172 154 170 117

Mariagerfjord Gymnasium 137 192 188 219 225 172 217 188 190 176

Morsø Gymnasium 67 112 113 127 133 112 123 105 79 73

Thisted Gymnasium, STX og HF 173 172 178 203 200 166 166 217 141 144

Total 2.526 2.729 2.864 2.838 2.892 2.737 2.786 2.722 2.454 2.376

Søgning over tid 2009 - 2018

Indstillet Kapacitet 2019
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