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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrap 
Støvring Gymnasium. 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetser-
klæring 

for regnskabet 2020 for 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om sta m.v., bekendtgørelse nr. 
116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen, Fina • teriet isk Administrative 
Vejledning samt Børne- og Undervisningsministeriets radigme g vejle . I henhold til §39, 
stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det h 

• At årsrapporten er rigtig, dvs, at årsrapport 
udeladelser, herunder at målopstillingen 

• At de dispositioner, som er omfattet af re 
bevillinger, love og andre forskri r amt 

• At der er etableret forretnin 
midler og ved driften af de 

Støvring, den 26. marts 

Daglig ledelse 

Jens Ni 
rektor 

e fejlinformationer eller 
orten er fyldestgørende. 

er i vérensstemme1se med meddelte 
er og sædvanlig praksis. 

hensigtsmæssig forvaltning af de 
f årsrapporten. 

Endvidere erklærer sen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17i lov om institutioner 
for almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse m.v. 

Støvring, den 26. marts 2021 

Bestyrelse 

Kirsten Bundgaard Peter Hansen 
formand næstformand 

Malene Gram Brith Lund Jørgensen 

Charlotte Horn Julie Frisgaard Pedersen 

Lene Schmidt Aalestrup 

Steen Madsen 

Marie Louise Bager 
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Påtegninger 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Støvring Gymnasium 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Støvring Gymnasiu 
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resulta 
ter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbej 
radigme og vejledning for 2020,10v om statens regnsk 
19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen tatens 

- 31. december 
sopgørelse, no-

 

ngsm eriets regnskabspa-

 

bekendtgørelse nr. 116 af 

or regns 
opg 
es e - . servi 

svæsen m.v. sam 
gle 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i a gtigt, dvs, udarbejdet i over-

 

ensstemmelse med statens regnskabs• ler. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision jo 
ligere krav, der er gælde 
res på grundlag af bes 
om revision og tils 
uddannelser og 
beskrevet i re 
hængige af St 
(IESBA's 
øvrige e 
sionsbevis 

ationale standarder om revision og de yder-
ark, sam standar ne for offentlig revision, idet revisionen udfø-

 

dervi nisteriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 

*nstitu oner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale 
v. res ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

evisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf-
stemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
av, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 

disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revi-
som grundlag for vores konklusion. 

ensst melse 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs, udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret 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 udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere Støvring Gymnasium, indstille driften eller ikke har andet realistisk alterna-
tiv end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil af-
dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
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Påtegninger 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træf-
fer på grundlag af årsregnskabet. 

nationa 
offen 

tilsk 
og al 

der r 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarde 
visningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 201 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengym asiale ud 
se m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholde pr 
over: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen fo 
denne skyldes besvigelser eller fejl, 
disse risici samt opnår revisions s evis, 
res konklusion. Risikoen for 
højere end ved væsentlig fejli 
mensværgelser, dokume 
kontrol. 

• Opnår vi forståels 
visionshandlin 
konklusion o 

e t op 
for .tion 

s be dsteu 

væs 
dfo serog 

er stræ 
e v flig fej 
rårs et fejl, 

tlig fej infor 
føre 

erne kontrol me 
de eft . a st 

vring 

tandarder om revision og 
g revision, jf. Under-

skontrol m.m. ved 
n voksenuddannel-

"sionen. Herud-

 

sregnskabet, uanset om 
ndlinger som reaktion på 

et til at danne grundlag for vo-
formation forårsaget af besvigelser er 

et besvigelser kan omfatte sam-

 

i å 

edning eller tilsidesættelse af intern 

vision 
nnelse 

nel skepsis u 

evisions 
e 

vans for revisionen for at kunne udforme re-
dighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

ymnasiums interne kontrol. 

• Tager vi lin 
de reg 

• Ko 

11S1 

Gymn 
skal vi i v 
hvis sådann 
ner er baseret pa  

is, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

ejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
t om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

givenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Støvring 
ortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
åtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 

er ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusio-
et revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 

re 
ply 

de -r vi, o les lse 
forts d er p. se 

erhe orb ndet ed 

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Støvring Gymnasium ikke længere 
kan fortsætte driften. 

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

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og mål-
rapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsent-
ligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde sy-
nes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Påtegninger 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeho der krævede oplysninger i hen-
hold til statens regnskabsregler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledels n og målrapporteringen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overen ed kravene i statens 
regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinforma en og målrapporterin-

 

gen. 

Erklæring i henhold til anden lovgi in 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision 

siti 
love 

lig at 
ter, er om 

rocesser, der un 

Ledelsen er ansvarlig for, at de disp 
stemmelse med meddelte bevilli 
praksis. Ledelsen er også ansv 
de midler og driften af de alcti 
ansvar for at etablere sys 
fektivitet. 

nskabsaflæggelsen, er i overens-
mt med indgåede aftaler og sædvanlig 

ige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
egnskabet. Ledelsen har i den forbindelse 

iler sparsommelighed, produktivitet og ef-

 

n 
*uridis 

øgte 
elevan temm se 

is. I v rvalt 
esser ispo 

en af akti 

I tilknytning til vore 
sion og forvalt 
vision. I vore 
ner, om 
med de 
vanlig pra 
systemer, pro 
de midler og dri  

det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
i overensstemmelse med standarderne for offentlig re-

erprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte em-
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

Inger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sæd-

 

ng vision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
itioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
teter, der er omfattet af årsregnskabet. 

revisi 
• ion a dv e e 

"ske re sin e 
"tione , de 

• be • 

Hvis vi på grundlag af • et udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Aalborg, den 26. marts 2021 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 7712 31 

Line Borregaard 
statsautoriseret revisor 
MNEnr. 34353 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Præsentation af institutionen 

Mission  
Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, der har til formål at 
formål er fastlagt i Lov om de gymnasiale uddannelser, hvor der 

• Gymnasiet skal forberede eleverne til videregående u 
vikle både dannelse, faglig indsigt og studiekompete 

• Uddannelsen er tæt forbundet med videnskabs 
skab og naturvidenskab. 

Vision 
Det er Støvring Gymnasiums vision at være 
det og en særdeles attraktiv ungdomsudda 

Støvring Gymnasium ønsker at vær 
dygtiggøre unge og udvikle der le 

ne unge mennesker. Dette 
ægt på, at: 

ket betyder, at de skal ud-

 

a, samfundsviden-

 

e mennesker i lokalområ-

 

nale og nationale strategi for at 

Hovedaktiviteter  
Skolens hovedaktivite 
bred vifte af elever 

Fremtidi 
Nuværend 
for stra 
digrundla 
bejdet skal fo 
lertidigt sat på p 
juni 2021. 

Årets faglige resultater  

nnelse med høj faglig kvalitet og dyrkelse af en 

rbejdet med ny strategi 2021-2025 er gået i gang. Køreplan 
elsesmøde i december 2020. Strategien vil indeholde et vær-

et. Dernæst mission, vision og strategi med indsatsområder. Ar-
jdsgrupper, hvor bl.a. faggrupper og elever inddrages. Arbejdet er mid-
na, målet er stadigvæk en endelig godkendelse på bestyrelsesmøde i 

Søgetal  
Søgetallene har været relativt stabile de seneste år, så der ved skoleårets start kunne dannes 6 klasser. 
I 2015 havde vi imidlertid rekord stort søgetal, som resulterede i 7 nye i.g-klasser. 

Sø etallene nr. i.ç. marts fra 2020 og tilbage til 2010: 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 _ 
166 _ 156 159 169 162 192 156 183 182 161 186 

Søgetallet 15. marts er ikke det endelige tal. Både i 2017, 2018 og 2020 besluttede Fordelingsudvalget i 
Region Nordjylland at flytte ansøgere fra Støvring Gymnasium til andre gymnasier, således der i disse 
år alene kunne optages 168 elever på Støvring Gymnasium. 

Region Nordjylland har besluttet, at som følge af stigende søgetal til Støvring Gymnasium kan der i 
2021 optages 7 klasser, svarende til 196 elever. 
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Fors 
Vi har i 20 

arbejde 
sfag B, hvor der er fokus på innovation og projektorienteret 

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Årselever opgjort på finansår 

Elevtallet har siden 2013 udviklet sig på følgende måde: 

 

2013 2014 2015 2016 2017 018 2019 2020 

Antal årselever 
i finansåret 

491 484 477 493 50 505 485 487 

ed 48 lever. De 487 er fordelt på 18 klasser. Elevtallet var i 2020 bu 

Karaktergennemsnit 

Studenterne fra Støvring Gymnasium opnåede d stu 
hvilket ligger lidt over stx-gennemsnittet i h 

et gennemsnit på 7,8, 

Elevtrivsel 

Hvert år gennemføres elevtrivslen p de anske ngdbisuddann ser. Eleverne bliver spurgt til om de 
er glade for at gå i skole, der bli soc trivsel, læringsmiljø, pres og bekym-
ringer samt mobning. 

Undersøgelsen samme sgennemsnittet. Vi kan konstatere, at på samtli-

 

ge parametre opnår ter, der er bedre end landsgennemsnittet. 

Vi deltageri to udviklingsprojekter: "Viden Skaber" og "NatTec på Tværs". 
Det første proje arbejdes med Aalborg Universitet, Vesthimmerlands Gymnasium og 
HF samt Aalborg Ka ole, omhandler formidling af aktuel forskning inden for naturvidenskab til 
den brede befolkning. Derudover har projektet til formål at øge gymnasieelevernes motivation for na-
turvidenskab og derved på sigt få flere til at vælge en videregående uddannelse inden for naturviden-
skab. I dette skoleår involverer projektet tre 2.g-klasser og seks lærere. 

Det andet projekt er et regionalt brobygningsprojekt med naturvidenskab som omdrejningspunkt i 
samarbejde med Karensmindeskolen, Skørping Skole og Bavnebakkeskolen. Tre lærere fra Støvring 
Gymnasium arbejder parvis sammen med tre lærere fra grundskolerne om problembaserede under-
visningsforløb, som kulminerer i en stor messe under Klima Rebild. Formålet er at styrke interessen 
for naturvidenskab allerede i 8. klasse og dermed øge tilgangen til naturvidenskabelige studieretnin-
ger. 

Målrettet arbejde med talent og innovation  

Både i den daglige undervisning og gennem konkrete tilbud til elever, der gerne vil fordybe sig yderli-
gere, har vi fortsat fokus på talent- og innovationsforløb. Spekteret er bredt med talentforløb på alle tre 
årgange og inden for alle fire hovedområder; naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og 
kunstfag. Nogle forløb er landsdækkende koncepter, andre er regionale og nogle er helt unikke for 
Støvring Gymnasium. Af de unikke kan nævnes "Opdigtet Onsdag" og "Filmfredag om tirsdagen". 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Vi deltager i det landsdækkende koncept Videnskabsklubben, hvor fem 3.g-elever har været på work-
shop og efterfølgende har undervist 4. klasseelever i Primatologi. For folkeskoleeleverne fungerede det 
som et fritidstilbud over syv uger med formålet at øge deres naturlige interesse for naturvidenskab. 
Gymnasieeleverne indgik som rollemodeller og lærte samtidig mege • aturvidenskabelig formid-
ling. 

Vi deltager i det regionale "Nordjyske Gymnasiers Akademi" h elever udfordres inden 
for de tre hovedområder 'Sundhed og teknologi', 'Hum et inkluderer aktivi-

 

teter på eget gymnasium, på andre gymnasier samt b ormål at etablere 
et tættere samarbejde mellem gymnasiale ungdomsu erega e uddannelser. 

I efteråret afholdtes innovationsworkshop f s på deltagelse i 'Nordjy-

 

ske Nyskabere', der er en nordjysk innovati nskjurre e fo unge på gdomsuddannelserne. 

EU-projekt 
Sammen med vores partnerskol 
sagn fra Erasmus+ om økono 
changes", hvor fokus kort 
forholder sig til og han 
4 lande i løbet af pe 
skulle det i hvert al 
hos hinanden og 
med forve • et rste b øg 
fælles • uel st af pr ra 
projektet. 

fik vi i sommeren 2020 positivt til-
d titlen "New lifestyle due to climate 

erne i4 forskellige nordeuropæiske lande 
ojektet indeholder et ugelangt besøg i hver af de 

lø er fra september 2020 til august 2022. Eller det 
onen er vi nemlig ikke kommet i gang med besøgene 

vilget i at forlænge projektperioden med i år til august 2023 

(i Finland). Allerede i foråret 2021 vil der dog komme en 
øvring Gymnasium er tovholder ("Coordinating school") på 

på, hvordan be 
andri e. P 

årigt 
• ua • 

Årets økonom ke re ult inklusive hoved- o nø etal 

Støvring Gymnasium har realiseret en omsætning på 40,5 mio. kr. og resultat blev et underskud på 
300 t. kr. mod budgetteret overskud på 200 t. kr., altså 500 t. kr. mindre end budgetteret. 

Årets resultatet anses som tilfredsstillende. 

De største afvigelser fra budgettet på driftsomkostningerne er vedrørende ledelse/administration på + 
324 t. kr. og bygningsdrift på + 151 t. kr. På ledelse og administration skyldes det, at der har været sy-
gemeldinger, som har behøvet vikardækning, merarbejde og ny ansættelse. På bygningsdriften har der 
været behov for indkøb af værnemidler og ekstra rengøring grundet COVID-19. 

På undervisningen der er blot en merudgift på netto 49 t. kr. Grundet ny praksis for indregning af fe-
riepenge har der faktisk været en merudgift på 217 t. kr., men dette er blevet udlignet grundet planlag-
te elevaktiviteter er blevet udskudt og censoromkostninger er reduceret grundet COVID-19. 
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29.787.148 6 
13.99 2 
43 8 

75 
0 

.184.009 
12.248.164 

2017 2016 

39.686.661 40.913.928 
41.518.881 42.683.116 

-40.822.496 -40.777.579 
696.385 1.905.537 

-845.216 -865.887 
-148.831 1.039.650 

0 0 
8.831 1.039.650 

31.916.968 32.716.190 
12.468.239 13.801.626 
44.385.207 46.517.816 
4.358.431 4.619.762 

0 0 
27.977.527 28.747.493 
12.049.249 13.150.561 

-472.586 3.264.185 
0 0 

-769.966 -740.858 
-1.242.552 2.523.327 
13.401.960 10.878.633 
12.159.408 13.401.960 

o 0 
0 0 

12.159.408 13.401.960 

-0,4 2,4 
103,5 105,0 

9,8 9,9 

0,0 0,0 
499,5 492,7 

2,1 2,4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

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

501,6 495,1 
1,3 3,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

55,7 55,9 
2,3 2,3 
0,0 0,0 
0,9 0,9 

1,6 1,7 

5.117.859 5.037.244 
1.158.425 1.165.581 
6.276.284 6.202.825 

75,8 71,9 
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Ledelsesberetning 

Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal 

Hoved- og nogletal 

Resultatopgørelse, DKK 

2020 2019 2018 

   

Statstilskud 39.069.064 38.791.301 

 

Omsætning 40.500.301 40.575.702 

 

Omkostninger -40.344.011 -39.705.483 

 

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 156.290 870.2 

 

Finansielle poster -456.715 -1.190.879 

 

Resultat før ekstraordinære poster -300.425 - 

 

Ekstraordinære poster 0 0 0 
Årets resultat -300.425 

  

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

Pengestrømme, DKK 
Driftsaktivitet 68.709 1.162.123 
Investeringsaktivitet 0 0 -137.987 
Finansieringsaktivitet 89.258 -775.465 

Pengestrøm, netto 1.457.967 248.671 
Likvider primo 12.408.079 12.159.408 
Likvider ultimo 50 13.866.046 12.408.079 

Resterende trækningsmul o o 
Resterende træknings 0 0 
Værdipapirer 0 0 

Samlet likviditet til 4dighed 13.694.350 13.866.046 12.408.079 

Finansielle 
Overskuds -0,7 -0,8 0,7 
Likviditetsgra 99,4 112,0 104,4 

Soliditetsgrad (%) 9,2 9,7 10,5 

Årselever 

Årselever eksklusive kostele ceret på 
hovedom råder efter institutionens behov) 0,0 0,0 0,0 
STX 487,2 483,4 502,9 
Brobygning og introduktionskurser 1,4 2,1 2,0 
Årselever, som samtidig bor på kostafdeling 0,0 0,0 0,0 
Årselever, afsøgningsforløb 0,0 0,0 0,0 

Årselever, afløb på KUU, EGU, produktionsskoleforløb 
m.v. 0,0 0,0 0,0 
Årselever, indtægtsdækket virksomhed i Danmark 0,0 0,0 0,0 

Årselever, indtægtsdækket virksomhed i udlandet 0,0 0,0 0,0 

Årselever i alt 488,6 485,5 504,9 

Aktivitetsudvikling i procent 0,6 -3,8 0,7 

Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre 0,0 0,0 0,0 

Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre 0,0 0,0 0,0 

Årsværk 
Antal årsværk inkl, ansatte på sociale vilkår i alt 53,2 54,9 57,4 

Andel i pct. ansat på sociale vilkår 1,8 2,7 2,1 

Antal af årsværk, der er ansat i henhold til chefaftalen 0,0 0,0 0,0 

Ledelse og administration pr. 100 årselever 1,0 0,9 0,9 
Øvrige årsværk pr. 100 årselever (årsværk, der ikke 

vedrører ledelse og administration og 
undervisningens gennemførsel) 1,7 1,8 1,6 

Lønomkostninger pr. 100 årselever, DKK 
Undervisningens gennemførelse 5.378.550 5.252.777 5.271.287 

Øvrige 1.359.949 1.246.236 1.225.731 

Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt 6.738.499 6.499.013 6.497.018 

Lønomkostninger i pct. af omsætningen 81,3 77,8 77,1 

Bilag 2



Kapacitetsstyring 
Kvadrameter. pr. årselev 
Bygningsudgifter/Husiejeudgifter pr. kvadratmeter 
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter 

Finansielstyring 
Finansieringsgrad (%) 
Andel af realkreditlån med variabel rente 
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed 

9,8 10,0 
375,7 355,6 
102,8 97,5 

,8 86,9 87,7 87,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

9,8 
382,9 
117,7 

2020 2017 2019 2018 2016 

Ledelsesberetning 

Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal (fortsat) 

Hoved- og nøgletal 

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring 

Aktivitetsstyring 
Årsværk pr. 100 årselever 10,9 11, 11,1 11,3 
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever 8,2 8,6 8,8 8,5 8,6 
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er 
omfattet af chefaftalens dækningsområde i pct. af 
omsætningen 8,3 0,0 0,0 
Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-

 

årsværk for de chefer, der er ansat i henhold til 
chefaftalen. 0 0 
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Der er ikke efter regnskabsårets enheder af væsentlig betydning for skolens 
finansielle stilling. 

Forventningern 

Der blev i åre 
Det har 
satte re 

Med finanslove 
2021 og 2022 er, a 
t.kr. 250. 

ige besparelser på 2%, det såkaldte "omprioriteringsbidrag". 
ene de sidste 3 år (fra 2018 — 2020) er antallet af heltidsan-

den har elevtallet været stabilt svarende til 18 klasser. 

bageført DKK 0,7 mio. af tidligere besparelser. Forventning til årene 
re muligt at budgettere med et resultat på hhv. t.kr. o og et underskud på 

Ledelsesberetning 

Usikkerhed om fortsat drift (going coneern) 

Støvring Gymnasium har et stabilt søgetal og normalt et lavt frafald. Ved overgangen til selvejet blev 
alle gymnasier "født" med negativ egenkapital, gymnasiets egenkapit 
teten er på DKK 13,7 mio. Der er således ingen umiddelbare tegn 
"going concern" problemer. 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke konstateret usikkerheder ved indregning 

Usædvanlige forhold 

Der er ikke konstateret usædvanlige fo 

Begivenheder efter regnska 

r i dag DKK 4,0 mio. Likvidi-
øvring Gymnasium har 

Prognosen for elevgrundlaget er, at Støvring Gymnasium kan forvente et stigende søgetal på grund af 
befolkningsvækst i området syd for Ålborg. Som konsekvens heraf har Region Nordjylland besluttet at 
anerkende bestyrelsens ønske om at kunne optage 7 klasser fremover, et elevtal i 1.g svarende til 196 
elever. 
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eriets database. Tallene skal læses så-

 

Fuldførelsesprocenter 

Nedenstående fuldførelsesproc 
ledes, at 2013 gælder for skol 

Støvring Gymnasium tilbyder STX. Formålet med STX fastlagt i Lov 
ledelsesberetningens afsnit med præsentation af institutionen. H 
redes til videregående uddannelse. 

I henhold til 2030-målsætningen om, at 90% af de ung 
se, prøver vi gennem tæt samarbejde med det lokale 
dannelsesparate unge i 9. og 10. klasse oplever, at St 
arbejder vi på gennem både det faglige og det s iale 
som muligt. 

e gymnasiale uddannelser, jf. 
går, at eleverne skal forbe-

 

ungdomsuddannel-
at sikre, at ud-

en re mulighed. Samtidig 
gennemførelsesprocent 

Målrapportering 

Det overordnede politiske mål 

Målrapportering 

 

eN20 

 

2,'(5 2016 2017 2018 2019 
Fuldførelsesprocen 

/ 
94% 93% 91% 87% 88% 90% 99% 

Uddan lse \\\ \ 201.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
STX \

\4 13 

491 _ 484 477 493 500 505 _ 485 487 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Støvring Gymnasium er udarbejdet i overensste 
principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse n 
regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministe 
ning (www.oav.dk) samt Børne og Undervisningsministeriet 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

ed de regnskabsregler og 
februar 2018 om statens 
*sk Administrative Vejled-

'ledning. 

Aktiver indregnes i balancen, når det 
tutionen, og aktivets værdi kan mål 

Forpligtelser indregnes i bala 
institutionen, og forpligtels 

Ved første indregnin 
telser som beskrev 

Visse finansie 
stant effe 
af afdra 
nominel 

økonomiske fordele vil tilflyde insti-

 

fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
t i det efterfølgende. 

les til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
seret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag 

ulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det 
øb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 

Ved indregnin 
porten aflægges,  

hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrap-
er afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

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

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtæg-
ter 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 rimelig sikkerhed forventes modtaget. 
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Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gen 
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved 
det, foretages nedskrivning til den lavere genindvindings 

for at afgøre, om der er 
ing. Hvis dette er tilfæl-

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets lø et til trans 
der opstår mellem transaktionsdagens kur beta 
sen som en finansiel post. 

ns kurs. Gevinster og tab, 
Indregnes i resultatopgørel-

 

Anvendt regnskabspraksis 

Generelt om indregning og måling (fortsat) 

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder 
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-

 

skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i res gørelsen. 

Tilgodehavender, gæld og andre mo a, som ikke er afregnet på balance-

 

dagen, omregnes til balanceda a ncedagens kurs og transaktionsdagens 
kurs indregnes i resultatopgø 

Resultatopgørel 

Omsætning 

Omsætning 1 , såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at leve-

 

ring og ri en regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og 
forvent periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om ind-
regning o 

Omkostninge 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og 
gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt 
på områderne: 

• Undervisningens gennemførelse 
• Markedsføring 
• Ledelse og administration 
• Bygningsdrift 
• Aktiviteter med særlige tilskud 

Fordelingsnøgler 

De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs, de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug 
til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på faktisk aktivitet eller 
skøn. 

Indirekte omkostninger til fx ledelse og it-medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling og møder 
samt afskrivninger vedrørende it-udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på faktisk aktivitet 
eller skøn. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og 
urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer s t amortisering af realkredit-

 

lån. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradr 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt o inger 
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget 
direkte og indirekte omkostninger til lønfor 

Renteomkostninger på lån optaget 
indregnes i kostprisen over frem • 
nes i resultatopgørelsen. 

Afskrivningsgrundlaget, 
over aktivernes forve 

af- og skrivninger. 

nskaffelsen indtil det tids-
iver omfatter kostprisen 

er og underleverandører. 

iling af materielle anlægsaktiver 
enførbare låneomkostninger indreg-

 

eret med eventuel restværdi, fordeles lineært 

50 år 
50 år 
20 år 

5-10 år 
3-5 år 

Bygninger erh 
Bygninger er 
Bygnings 
Udstyr 
Udstyr og 

På bygninger anve ses en apværdi på maksimalt 50%. 

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffel-
sesåret. 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostnings-
grupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. 

Modtagne tilskud, donationer eller gaver under DKK 1,0 mio. driftsføres under øvrige indtægter. 

Modtagne tilskud, donationer eller gaver over DKK 1,0 mio. 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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurd 
samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel neds 
ger fra tidligere år. 

Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver o 
efterfølgende regnskabsår. 

Finansielle gældsforpligtelser 

de enkelte tilgodehavender 
t på institutionens erfarin-

 

mkostninger vedrørende 

For fastfonentede lån, som realkre 
det modtagne provenu med fra 
måles lånene til amortiseret k 
tive rente, således at forskellen 
sultatopgørelsen over lå 

Øvrige gældsforpli  

r indregnes ved lånoptagelsen med 
so ostninger. I efterfølgende perioder 
liserede værdi ved anvendelse af den effek-

ominelle værdi (kurstabet) indregnes i re-

 

stpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som result 
som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændrin 
udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære 
ver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og 
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider institutionens likvi ved årets begyndelse og slut-

 

ning, samt institutionens samlede likviditet stillet til rådighed ved ''ets. slutning. 

nte resultatposter 
unger og - 

er omsætningsakti-

 

Pengestrømme fra investeringsaktivi e fra køb og salg af materielle an-
lægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansie 

Pengestrømme fra fina ierings. t teten o atter p gestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af 
langfristede gældsfor 

Likvider 

Likvider o 

Samlet 

Samlet likvidite fatter likvider. 
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Finansielle nøgletal 

Overskudsgrad 

Likviditetsgrad 

Soliditetsgrad 

Årselever 

Årselev 

Årselever eks 
elever 

Årselever, 
bor på kostaf 

Resultat før ekstraordin . Omsætning i alt 

Omsætningsakti . gældsforpligtelse 

. Egenk 

er 40 ugers fuldtidsundervisning. 

ever, der kun modtager undervisning eller deltager 
rser. 

Antal årselever, som modtager undervisning eller deltager på 
kurser og samtidig bor på kostafdelingen. 

aktiver 

Årselever, afsøgningsforløb = Antal årselever, der er i afsøgningsforløb på FGU. 

Anvendt regnskabspraksis 

Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal 

Årselever, afløb på KUU, 
Antal årselever, der vedrører KUU, EGU, produktionsskole-

 

EGU, produktionsskolefor- = forløb m.v. på FGU. 
løb m.v. 

Årselever, indtægtsdækket 
virksomhed i Danmark 

Kursister, som modtager undervisning i Danmark ved afhol-
delse af kurser under indtægtsdækket virksomhed og VEU-
aktivitet. Omsætningen omregnes til årselever, dvs, omsæt-
ning divideret med gennemsnitlig indtægt pr. kursusområde 

. er lig med antal årselever. 

Omsætning relateret til konsulentbistand afholdt under ind-
tægtsdækket virksomhed omregnes ikke til årselever og indgår 
ikke i opgørelsen over årselever. 
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Omsætning relater til ko ulentb oldt under ind-

 

tægtsdækket vir regnes ik lever og indgår 
ikke i opgørelsen 

elever, som samtidigt bor 
ngsforløb + årselever afløb 

oleforløb etc. + årselever, ind-
anmark + årselever, indtægts-

dlandet. 

Årselever i alt = 

Anvendt regnskabspraksis 

Årselever, indtægtsdækket 
virksomhed 

Kursister, som modtager undervisning i udlandet ved afhol-
delse af kurser under indtægtsdækket virksomhed og VEU-

 

aktivitet. Omsætningen omregn årselever, dvs, omsæt-

 

ning divideret med gennems dtægt pr. kursusområde 
. er lig med antal årselever 

Udvikling i procent i ette regnskabsår — årselever i alt forrige år / 
årselever i alt rrige år x loo 

Erhvervs 
års elev 
andre 

al erhvervsuddannelsesårselever, som AMU-centret har 
gennemført for andre institutioner 

Erhvervsuddannels Antal erhvervsuddannelsesårselever, som institutionen har = 
årselever udlagt til andre 

Årsværk 

Antal årsværk inkl, ansatte 
på sociale vilkår 

Andel i procent ansat på 
sociale vilkår 

udlagt til andre institutioner 

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. del-

 

=	 tidsansatte og ansatte på sociale vilkår omregnet til heltidsan-

 

satte. Årsværksnormen er 1.924 timer 

Antal årsværk ansat på sociale vilkår i procent af Antal års-

 

= værk inkl, ansatte på sociale vilkår 

Antal af årsværk, der er 
ansat i henhold til chefafta- = Antal årsværk for ansatte ansat efter chefaftalen 

len 
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Øvrige årsværk pr. 100 års-
elever 

Årsværk marketing + bygn 
tilskud + administrative 
elever i alt 

aktiviteter med særlige 
vært) i alt x loo / års-

 

Lønomkostninger 

Lønomkostninger vedr. 
undervisningens gennem-
førsel pr. wo årselever 

Lønomkostninger øvrige 
pr. loo årselever 

Lønomkos 
loo års 

Lønomkostning 
omsætningen 

Løno ostïtger t ndéiyisningfis gennemførsel x loo / 

ledelse og administration + marketing + 
witeter med særlige tilskud + administrati-

vært) x loo / årselever i alt 

mkostninger pr. loo årselever, undervisningens gennem-
sel + lønomkostninger pr. loo årselever, øvrige 

Lønomkostninger i alt x 100/omsætning i alt 

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring 

Aktivitetsstyring 

Årsværk pr. wo årselever 

Undervisningsårsværk pr. 
100 årselever 

Årsværk - undervisningens gennemførsel x loo / årselever i 
alt 

Antal årsværk inkl, ansatte på sociale vilkår i alt x wo / års-

 

elever i alt 

Anvendt regnskabspraksis 

Ledelse og administration Årsværk - ledelse og administration x loo / årselever i alt 
pr. loo årselever 
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Samlede lønomkostninger for 
alle chefer, der er omfattet af 
chefaftalens dækningsområde 
opgjort som pct. af omsætningen 

Samlede lønomkostninger r alle chefer, der er omfattet 
af chefaftalens dæknin: • é1Ttd  e x wo / omsætning i alt 

De gennemsnitlige samlede løn-
omkostninger pr. chefårsværk 
for gruppen af chefer, der er an-
sat i henhold til chefaftalen 

Kapacitetsstyring 

Kvadratmeter pr. a 

Bygningsu 
pr. kva 

nhold 
e løno 

hefaftal 
or a 
efår værk i alt. 

e chefer, der er ansat i 

t antal kvadratmeter/ årselever i alt 

Samlet omkostning til husleje og bygninger / Samlet an-
tal kvadratmeter 

Forsyningsom 
kvadratmeter 

stnin r. Samlet omkostning til forsyning / Samlet antal kva-

 

. dratmeter 

Anvendt regnskabspraksis 

Finansiel styring 

Finansieringsgrad (%) 

Andel af realkreditlån med vari-
abel rente i pct. 

Langfristede gældsforpligtelser x loo / 
Materielle anlægsaktiver 

Andel af realkreditlån med variabel rente og sikringsin-
strumenter x wo / Samlede realkreditlån 

Andel af realkreditlån med af- Andel af realkreditlån med afdragsfrihed x loo / Samle-

 

dragsfrihed i pct. de realkreditlån 

21 

Bilag 2



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

 

Note 2020 2019 

Statstilskud 1 39.069.064 38.791.301 
Deltagerbetaling og andre indtægter 2 1.431.237 1.784.401 

Omsætning i alt 

 

40.500.301 40.575.702 

Undervisningens gennemførelse 3 28.735.940 -28.834.155 
Markedsføring 

 

189.863 -120.191 
Ledelse og administration 

 

3.355 -4.443.225 
Bygningsdrift 

 

62 -6.201.776 
Aktiviteter med særlige tilskud 

  

-106.136 

Omkostninger i alt 

 

-40.344.011 -39.705.483 

Resultat før finansielle poster 

 

156.290 870.219 

Finansielle indtægter 

 

128 162 
Finansielle omkostninger 9 -456.843 -1.191.041 

Årets resultat 

 

-300.425 -320.660 
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Note 

30.359.945 
180.927 

2019 2020 

29.661.620 
125.528 

Grunde og bygninger 
Inventar 

Tilgodehavender i alt 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver i alt 

13.694.350 13.866.046 

13.991.122 14.175.236 

43.778.269 44.716.108 

309.190 

Balance 31. december 

Aktiver 

Materielle anlægsaktiver i alt 30.540.872 

Anlægsaktiver i alt 30.540.872 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.724 72.922 
Andre tilgodehavender 135.276 98.897 
Periodeafgrænsningsposter 147.771 137.371 
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Realkreditgæld 
Skyldige indefrosne feriemidler 

673 26.673.247 
0 1.058.458 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 25.672.673 27.731.705 

Balance 31. december 

Passiver 

Note 2020 2019 

Egenkapital i øvrigt 1 4.027.190 4.327.615 

Egenkapital i alt 4.027.190 4.327.615 

Næste års afdrag på langfristede gældsforplig 974.744 937.062 
Skyldig løn 112.500 144.300 
Feriepengeforpligtelse 2.513.278 3.130.371 
Skyldige indefrosne feriemidler 3.136.067 0 
Mellemregning med Børne- og Un 5.163.945 7.314.991 
Leverandører af varer og tjenes 574.775 691.007 
Anden gæld 1.603.097 439.057 

Kortfristede gældsforp 14.078.406 12.656.788 

Gældsforpligtelser 39.751.079 40.388.493 

Passiver i alt 43.778.269 44.716.108 

Pantsæ 13 
Andre forp stelser 14 

Usikkerhed om I 
Usikkerhed ved ind åling II 
Usædvanlige forhold III 
Hændelser efter regnskabsårets udløb IV 
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 

  

2020 2019 

-300.425 -320.660 Årets resultat 

 

Reguleringer vedr. ikke kontante poster: 
Af- og nedskrivninger 753.724 753.724 

Ændringer i driftskapital: 
Ændring i tilgodehavender 2.419 68.583 
Ændring i kortfristet gæld 36 267.062 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 768.709 

Afdrag på / indfrielse af realkreditlån -962.892 -369.200 
Afdrag på / indfrielse af anden langfristet gæld -1.058.458 1.058.458 

Pengestrømme fra finansieringsaktivi -2.021.350 689.258 

Ændring i likvider -171.696 1.457.967 

Likvider primo 13.866.046 12.408.079 

Likvider ultimo 13.694.350 13.866.046 

Resterende træknin 0 0 
Resterende træ 0 0 
Værdipapirer 0 0 

Samlet I 13.694.350 13.866.046 
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Noter 

I Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 

Støvring Gymnasium har et stabilt søgetal og normalt et lavt frafald. Ved overgangen til selvejet blev 
alle gymnasier "født" med negativ egenkapital, gymnasiets egenkapi r i dag DKK 4,0 mio. Likvidi-

 

teten er på DKK 13,7 mio. Der er således ingen umiddelbare tegn øvring Gymnasium har 
"going concern" problemer. 

II Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke konstateret usikkerheder ved indregning 

III Usædvanlige forhold 

Der er ikke konstateret usædvanlige 

IV Begivenheder efte 

Der er ikke efter regns egivenheder af væsentlig betydning for skolens 
finansielle stilling. 
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ridag DKK 4,o mio. Likvidi-
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II Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke konstateret usikkerheder ved indregning o 

III Usædvanlige forhold 

Der er ikke konstateret usædvanlige 

IV Begivenheder efte 

Der er ikke efter regns egivenheder af væsentlig betydning for skolens 
finansielle stilling. 
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25.502.231 
3.331.924 

26.278.520 
2.457.420 

28.735.940 28.834.155 

189.863 120.191 

189.863 120.191 

3 Undervisningens ge 

Løn og lønafhængig 
Øvrige omkostnin 

4 

I alt 

Noter 

2020 2019 

1 Statstilskud 

 

Undervisningstaxameter 28.464.386 
Fællesudgiftstaxameter 6.664.274 
Bygningstaxameter 3.706.728 
Særlige tilskud 33.676 

I alt 9.069. 64 

27.865.333 
6.981.822 
3.973.593 

-29.447 

38.791.301 

2 Deltagerbetaling og andre indtægte 

Andre indtægter 1.431.237 1.784.401 

I alt 1.431.237 1.784.401 

5 Ledelse og administration 

Løn og lønafhængige omkostninger 3.441.975 3.052.705 
Øvrige omkostninger 1.271.380 1.390.520 

I alt 4.713.355 4.443.225 

6 Bygningsdrift 

Løn og lønafhængige omkostninger 3.202.464 2.997.770 
Afskrivninger 753.724 753.724 
Øvrige omkostninger 2.647.574 2.450.282 

I alt 6.603.762 6.201.776 
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Noter 

2020 2019 

7 Aktiviteter med særlige tilskud 

Øvrige omkostninger 

I alt 

8 Finansielle indtægter 

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 
Kursgevinster på værdipapirer 

101.091 106.136 

101.091 106.136 

128 
0 29 

133 

162 I alt 

9 Finansielle omkostninger 

Renteomkostninger og and 
Kurstab på værdipapirer 

456.726 1.191.041 
117 0 

I alt 456.843 1.191.041 

Kostpris anuar 
Tilgang i åre løb 
Afgang i årets I 

Kostpris 31. december 

Akkumulerede af- og 
nedskrivninger 1. januar 
Årets af- og nedskrivninger 
Tilbageførte af- og nedskrivninger 

Akkumulerede af- og ned-

 

skrivninger 31. december 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 

Grunde og 
bygninger Inventar 

35.621.086 3_428.507 
0 0 
0 0 

35.621 086 3428.507 

5.261.141 3_247.580 
698.325 55.399 

0 0 

5.959.466 3.302.979 

29.661.620 125.528 

Kontantvurdering af grunde og bygninger, jf. Skattestyrelsen pr. 1. oktober 2019 52.000.000 

  

28 

Bilag 2



Ejerpantebrev på DKK 2.000.000 i materielle anlægsaktiver 
til en samlet regnskabsmæssig værdi på: 29.661.620 30.359.945 

Saldo primo 
Årets bevægelser 

Saldo ultimo 

12 Realkreditgæld 

Realkredirgæld, 1 °Å 
Amortiseringsomkostninger 

Realkreditgæld i alt 

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

4.648.275 
-320.660 

27.637.226 
-26.917 

27.610.309 

937.062 
3.974.443 

22.698.804 

6.673.247 
-25.830 

26.647.417 

974.744 
4.018.825 

21.653.848 

4.027.190 4.327.615 

26.647.417 27.610.309 

13 Pantsætnin 

Følgend 

Gr 

Følgende 
bankforbinde 

r realkreditinstitutter: 

nskabsmæssig værdi på: 

sikkerhed for institutionens 

4.327.615 
-300.425 

29.661.620 30.359.945 

Noter 

 

2020 

 

2019 

ii Egenkapital i øvrigt 
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De samlede lønomkostinnger for 
ansat i henhold til chefaftalen. o o 

2020 2019 

14 Personaleomkostninger 

Lønninger 
Pension 
Andre omkostninger til social sikring 

Personaleomkostninger i alt 

29.681.985 
3.029.822 

211.152 

15 Lønomkostninger til chefløn 

De samlede lønomkostninger for alle chef 
omfattet af chefaftalens dækningsområde 3.374.467 3.091.474 

16 Honorar til revis 

Honorar for lov 
Andre ydelser e 

92.000 
0 

88.000 
0 

92.000 88.000 

28.418.166 
2.929.970 

204.570 

31.552.706 

Særlige specifikationer 

lt-systemdri 701.423 718.926 
lt-vedligehold 19.483 20.047 
Udgifter til it-varer til forbrug 301.003 277.564 

I alt 1.021.909 1.016.537 
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