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Ledelsespategning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklaering 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 2018 for Es

bjerg Gymnasium. 

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvassen m.v. samt bekendtg0relse 

nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvassen mv. I henhold t i l § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgorel-

sen tilkendegives det hermed: 

At arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder vassentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen i arsrapporten er fyldestg0rende. 

At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflasggelsen, er i overensstemmelse med med-

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sasdvanlig praksis. 

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en okonomisk hensigtsmasssig forvaltning af de 

midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af arsrapporten. 

Esbjerg, den 18.03.2019 

Arsrapporten er godkendt pa bestyrelsesmodet den 18.03.2019. 

Endvidere erklasrer bestyrelsen pa tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. 
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Den uafhaengige revisors revisionspategning 

Til bestyrelsen for Esbjerg Gymnasium 
Revisionspategning pa arsregnskabet 

Konklusion 
V i har revideret arsregnskabet for Esbjerg Gymnasium for regnskabsaret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, pengestromsopgorelse, noter og sasrlige specifikatio-
ner. Arsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvassen m.v. samt bekendtgorelse nr. 116 af 19. 
februar 2018 om statens regnskabsvassen m.v. (statens regnskabsregler). 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet i alle vassentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstem
melse med statens regnskabsregler. 

Grundlag for konklusion 
V i har udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gasldende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udfores pa grundlag 
af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgorelse nr. 956 af 6. j u l i 2017 om revision og tilskuds-
kontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er neermere beskrevet i revisionspategningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". V i er uafhasngige af Esbjerg Gymnasium i overens
stemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er 
gasldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold t i l disse regler og krav. 
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklu
sion. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der i alle vassentlige henseender er rigtigt, dvs. ud
arbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset 
om denne sky Ides besvigelser eller fe j l . 

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Esbjerg Gymnasiums evne t i l at fort-
sastte driften, at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant samt at udarbejde arsregn
skabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har t i l hensigt at likvide-
re Esbjerg Gymnasium, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore dette. 

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet 
Vores mal er at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vaesentlig fejlinformati
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fe j l , og at afgive en revisionspategning med en konklusion. Ftej 
grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfores i over
ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gasldende i Danmark, 
samt standarderne for offentlig revision, j f . Undervisningsministeriets bekendtgorelse nr. 956 af 6. ju l i 2017 
om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddan
nelser og almen voksenuddannelse m.v., altid v i l afdaskke vaesentlig fejlinformation, nar sadan findes. Fejlin-
formationer kan opsta som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vassentlige, hvis det med rime-
lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de okonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne trseffer pa grundlag af arsregnskabet. 
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Den uafhaengige revisors revisionspategning 

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli
gere krav, der er gasldende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, j f . Undervisningsministeriets 
bekendtgorelse nr. 956 af 6. ju l i 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger 
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for vassentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fej l , udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt 
opnar revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet t i l at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage vassentlig fejlinformation forarsaget af besvigelser er hojere end ved vassentlig fejlin
formation forarsaget af fej l , idet besvigelser kan omfatte sammensvasrgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesaettelse af intern kontrol. 

• Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions
handlinger, der er passende efter omstasndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af Esbjerg Gymnasiums interne kontrol. 

• Tager vi stilling t i l , om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmasssige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer v i , om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fort
sat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vassentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Esbjerg Gymnasiums evne 
ti l at fortsastte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vassentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspa
tegning gore opmasrksom pa oplysninger herom i arsregnskabet eller, hvis sadanne oplysninger ikke er 
tilstraskkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pa det revisionsbevis, der er 
opnaet frem t i l datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
f0re, at Esbjerg Gymnasium ikke lasngere kan fortsastte driften. 

V i kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmasssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmasssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangier i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes malrapporteringen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og malrapporteringen. 

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

I tilknytning t i l vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at lasse ledelsesberetningen og malrapporte
ringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og malrapporteringen er vassentligt inkonsistente 
med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved revisionen eller pa anden made synes at indeholde vassentlig 
fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krasvede oplysninger i henhold t i l 
statens regnskabsregler. 
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Den uafhaengige revisors revisionspategning 

Baseret pa det ud&rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og malrapporteringen er i over
ensstemmelse med arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. 
V i har ikke fundet vassentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og malrapporteringen. 

Erklaering i henhold til anden lovgivning og nvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsafiasggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis og at der 
er taget skyldige 0konomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet 
af arsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understotter 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at gennemfore juridisk-kritisk revision og 
foivaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprever vi med haj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de unders0gte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflasggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i 
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgaede aftaler og sasdvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med hoj grad af sikkerhed, om de unders0gte systemer, processer eller dispositioner understotter 
skyldige 0konomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af ars

regnskabet. 

Hvis vi pa grundlag af det udforte arbejde konkluderer, at der er anledning til vajsentlige kritiske bemasrknin-

ger, skal vi rapportere herom. 

V i har ingen vaesentlige kritiske bemajrkninger at rapportere i den forbindelse. 

Esbjerg, den 18.03.2019 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Erik Helmuth Pedersen 
statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mnel0168 
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Ledelsesberetning 

Presentation af institutionen - mission og vision 

Esbjerg Gymnasium tilbyder en stasrk faglig profil med de hojeste niveauer i "de gamle studieretninger" (2 A -

niveauer i alle studieretninger), og i de nye studieretninger efter reformen august 2017 tilbydes alle elever at 

udnytte maksimaltimetallet pa 2.650 timer, sa de har mulighed for at opna 5 A-niveaufag med de rigtige valg. 

Alle de nye studieretninger bortset fra latin/graesk udbydes. Der tilbydes i 2018 fagpakkeforlob i det reforme-

rede HF med 7 udbudte fagpakker. Der tilbydes valgfag fra bade stx-, hf- og valgfagsbekendtgorelsen. Skolen 

tilbyder sserligt tilrettelagte 4-arige gymnasieforl0b og 3-arige hf-forl0b for elever med godkendelse t i l Team-

Danmark (elitesportsudovere), Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunst Grundkursus (BGK), samt Teater 

Grundkursus (TGK). Desuden udbyder Esbjerg Gymnasium det saerlige 1 arige almengymnasiale forberedel-

sesforlob Pre-IB og den internationale uddannelse International Baccalaureate, kaldet IB. 

Visionen er, at Esbjerg Gymnasium fortsat skal vaere et stasrkt uddannelsestilbud i omradet med fokus pa faglig 

fordybelse, mangfoldighed, god kontakt t i l den enkelte elev og stor elevinvolvering. 

Esbjerg Gymnasium har i skolearet 2018-19 i alt 37 klasser samt IB elever pa 1. og 2. argang fordelt saledes: 

Eg- 8 klasser -- ny ordning 

2-g. 11 klasser - ny ordning 

3.g. 11 klasser - gammel ordning 

1. hf 3 klasser -- ny ordning 

2. hf 3 klasser -- ny ordning 

Pre-IB 1 klasse - ny ordning 

IB IB 1 

IB IB 2 

Antal arselever for fmansaret 2018: 979,59. 

Arets faglige resultater 

230 stx'ere bestod i juni 2018 den almene studentereksamen (heraf 1 4-arig stx-elev) og 27 hf-kursister bestod 

den 2-arige hf-eksamen (heraf 3 3-arige hf-kursister). 

Herudover havde skolen i foraret 2018 4,67 arslever pa Introduktionskursus og 5,39 arselever i brobygning i 

efteraret2018. 

I forste halvar af 2018 havde skolen 2 personer som pasdagogikumkandidater og i 2. halvar 6 personer som 

pasdagogikumkandidater, sammenlagt 3,66 arsvasrk. 

Fra november 2013 og frem t i l januar 2015 gennemgik skolen certificeringsforlobet t i l den internationale I B -

diploma uddannelse og skolen modtog autorisationen den 5. februar 2015 og den danske udbudsgodkendelse 

den 21. februar 2015. De forste IB elever gennemforte eksamen i maj 2018 og 11 elever ud af de 16 bestod. 
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Ledelsesberetning 

Yderligere 3 bestod ved "retake-eksamen" i november 2018. Det gennemsnitlige resultat for de bestaede elever 

la knap 1 karakterpoint over IB-elevernes gennemsnit pa verdensplan. 

Pre-IB forlobet august 2018 (det 4. forlob) blev startet op med 15 elever i Pre-IB-klassen i august 2018. I au

gust 2018 blev undervisningen i det 2-arige IB program pabegyndt med en argang pa 37 elever i IB1 og 25 

elever i IB2. 

Esbjerg Gymnasium var i april 2018 deltager i det europasiske skolesamarbejde Euroschoolsport. 9 gymnasie-

skoler fra forskellige EU-lande deltog i stasvnet i Kroatien, som havde savel en sportslig som en interkulturel 

dimension og var af en uges varighed. Esbjerg Gymnasium blev nr. 1 ved stasvnet. 

Talent-arbejdet i forhold t i l de dygtige elever blev fortsat, men i nye rammer bundet op pa tasttere tilknytning 

mellem aktiviteter pa skolen og deltagelse i konkurrencer. Esbjerg Gymnasium er med i et fasllesskab for Dan

ske Science Gymnasier og en Science Club er blevet oprettet pa skolen, hvor elever trasner t i l de nationale 

konkurrencer, som Georg Mohr (Matematik), Fysik & Kemi OL, Samfundsfags Cup etc. En deltager f ra Es

bjerg Gymnasium vandt udtagelse t i l deltagelse i finalerunden i det danske Kemi-OL i foraret 2019. 

Bygningen 

Mens 2016 var karakteriseret af pause i storre anlasgsarbejder, viste elevtilmeldingen i foraret 2017, at der vil le 

komme et voldsomt pres pa den bygningsmsessige kapacitet pa grund af en vaskst i elevtallet med 2 nye klasser 

og en ekstra IB-argang. Denne vaskst fores videre ind i 2018 pa grund af det stigende antal hf-klasser, affodt af 

reformen. Problematikken blev droftet pa bestyrelsesmodet i marts 2017, hvor det blev besluttet, at de fornod-

ne klassevasrelser t i l at daskke det behov, som elevtallet allerede i 2017-18 fordrede, skulle sta klar t i l august 

2018. Tilbygningen pa 758 m l med 5 klasselokaler, studieomrader, lasrerarbejdspladser og et abent omrade 

stod klar ved skolearets start i august 2018. Byggeriet er finansieret af skolens egne midler uden at der er opta-

get Ian. 

Arets okonomiske resultat 

Skolens resultatopgorelse for 2018 udviser et underskud pa 956.836 kr. og skolens balance pr. 31. december 

2018 udviser en positiv egenkapital pa 24.889.990 kr. Laneomlasgningen i 2015 har betydet, at den uhensigts-

masssigt store likvide kapital er blevet omsat i bygningen og at den arlige finansielle udgift pa renter og geby-

rer er nedbragt fra omkring 2,3 millioner t i l ca. 540.000 kr. arligt. Bestyrelsens hensigt med denne omlasgning 

af lanene var at sikre skolens fortsatte robusthed i en fremtidig periode med en forventet nedgang i elevtallet pa 

grund af faldet i ungdomsargangene. 
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Ledelsesberetning 

Arets resultat pa (956.834) kr. efter afskrivninger pa 1.926.738 kr. skal ses i forhold t i l et forventet budgetmal 

pa 899.294 kr. efter afskrivninger som godkendt pa bestyrelsesmodet den 21 . november 2017 samt et revideret 

budget med resultatmal pa 980.456 kr. godkendt pa bestyrelsesmode den 4. december 2018 i forbindelse med 

godkendelse af den forelobige status for 2018 og forelobigt budget 2019. 

Det negative driftsresultat er forst og fremmest forarsaget af det pludselige fald i elevtilgangen t i l bade stx (3 

klasser mindre end aret for) og Pre-IB (en halvering af ansogertallet i forhold t i l aret for) . De samlede persona-

leomkostninger (65.913.101) kr. blev hojere end det reviderede budget f ra december 2018 (64.982.776) kr. 

med en afvigelse pa 1,5%. Det negative resultat skyldes forst og fremmest kombinationen af fald i elevtallet og 

onsket om i videst muligt omfang at imodekomme elevernes onske om studieretninger og HF-fagpakker for at 

undga yderligere elevfiugt. Dette kunne opnas i kraft af blandede studieretningsklasser og HF-fagpakkeband, 

men med bl.a. den pris, at der matte udloses 4 ekstra matematik A-niveau hold, som ikke ma samlasses med B-

niveau i 1. og 2.g og derfor bevirkede, at antallet af udloste overtimer steg betragteligt. Derudover har der vas

ret behov for fortsatte it-investeringer i forhold fasrdiggorelsen af udbedringen af det tradlose netvasrk og etab-

leringen af en ny faslles dokumentplatform "Sharepoint", ligesom der er foretaget en del indvendig bygnings-

masssig vedligeholdelse og inventaranskaffelser af forskellig lobende karakter i kraft af det gennemforte ny-

byggeri. Den fortsatte implementering af de nye reformer har medfort storre belastninger pa efteruddannelses-

midlerne og behov for fornyelse af lasreboger t i l de nye lasreplaner, hvor faget matematik har vasret igennem en 

gennemgribende asndring, som sammen med indkob t i l andre fag har medfort et foroget forbrug pa ca. 500.000 

kr. 

Den likvide beholdning er ligesom egenkapitalen faldet fra 14.455.105 kr. t i l 6.591.100 kr., hvilket skyldes, at 

udgifterne pa (9.169.820) kr. t i l den nye tilbygning er finansieret af skolens likvide kapital uden optagelse af 

lan af nogen art. Samtidig er udgifterne t i l afskrivninger oget pa grund af ogede anskaffelser t i l samlinger, i t og 

inventar og deraf afledte afskrivninger. 

Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 

Der er ikke vassentlig usikkerhed om fortsat drift . 

Usikkerhed ved indregning og maling 

Der er ikke usikkerhed ved indregning og maling. 



Esbjerg Gymnasium 10 

Ledelsesberetning 

Ussedvanlige forhold 

Der har ikke vasret usasdvanlige forhold i 2018. 

Begivenheder efter regnskabsarets afslutning 

Der er ikke efter regnskabsarets afslutning indtradt andre begivenheder, der umiddelbart vassentligt v i l kunne 

pavirke vurderingen af skolens finansielle stilling. Det er i forbindelse med finanslovsvedtagelsen i december 

18 for 2019 bekrasftet, at man i overslagsarene frem t i l 2022 fastholder 2%'s omprioriteringsbidraget hvert ar 

frem t i l og med 2022. 

Der er efter regnskabsarets afslutning ivasrksat en raskke tiltag med henblik pa at tilpasse skolens aktivitetsni-

veau i 2019 t i l det forventede lavere elevtal: 

• tilpasning af holdtimetallet t i l den mulige plads i skemaet 

• kontrolprocedure t i l sikring af rettidig justering af genplacering af aflyst undervisning 

• indlasggelse af omlagt skriftlighed i holdnormerne, sa de skemalasgges fra start 

• tilpasning af ovrig driftsomkostninger t i l den formindskede okonomiske ramme 
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Okonomiske nogletal 

2018 2017 2016 2015 2014 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Resultatopgorelse 

Omsastning i alt 78,6 75,2 76,4 76,7 78,5 

Heraf statstilskud 77,3 73,7 74,9 75,2 76,7 

Driftsomkostninger i alt (79,1) (72,7) (71,0) (71,2) (74,3) 

Driftsresultat for finansielle og ekstraordinaere 
poster (0,5) 2,5 5,4 5,5 4,2 

Finansielle poster i alt (0,5) (0,6) (0,6) (4,2) (2,3) 

Driftsresultat for ekstraordinasre poster (1.0) 1,9 4,8 1,3 1,9 

Arets resultat (1,0) 1,9 4,8 1,3 1,9 

Balance 

Anlaegsaktiver i alt 60,7 53,6 53,5 55,0 55,1 

Omsastningsaktiver i alt 7,7 16,1 17,7 10,0 35,1 

Balancesum 68,4 69,7 71,2 65,0 90,2 

Egenkapital ultimo 24,9 25,8 23,9 19,1 17,8 

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

Langfristet gasld i alt 22,2 23,5 24,8 25,9 49,6 

Kortfristet gseld i alt 21,3 20,3 22,5 20,0 22,8 

Pengestramsopgorelse 

Driftsaktivitet 2,5 0,5 10,1 0,3 2,2 

Investeringsaktivitet (9,2) (1,8) (0,2) (1,8) (7,5) 

Finansieringsaktivitet (1,2) (1,2) (E2) (23,6) (1,0) 

Pengestrom, netto (7,9) (2,6) 8,7 (25,1) (6,3) 

Samlet likviditet t i l radighed 6,6 14,5 17,0 8,4 33,6 

Regnskabsmaessige nogletal 

Overskudsgrad 
(=Driftsresultat for ekstraordinasre poster/ 
Indtasgter i alt x 100) (1,2) 2,5 6,3 1,7 2,4 

Likviditetsgrad 
(=Omsa;tningsaktiver i alt/Kortfristet gasld 
i alt x 100) 36,0 79,4 78,7 49,9 153,6 

Soliditetsgrad 
(=Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100) 36,4 37,1 33,6 29,4 19,7 

Finansieringsgrad 
(=Langfristet gasld i alt/ 
Materielle anlaegsaktiver i alt x 100) 36,6 43,9 47,1 90 102,3 
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Okonomiske negletal 

2018 2017 2016 2015 2014 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Nogletal vedrorende den ordinaere drift 

Arselever i alt 980 923 901 891 905 

Arsvaerk pr. 100 arselever 

Undervisningens gennemforelse 6,1 6,4 6,2 6,1 6,4 

Ledelse og administration 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

0vrige 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 

Lonomkostninger pr. 100 arselever 

Lonomkostninger vedrorende undervisningen 6,0 5,8 5,6 5,6 5,7 

Lonomkostninger ovrige 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 

Lonomkostninger i alt 6,7 6,5 6,5 6,4 6,6 

Aktivitetsstyring 

Arsvaerk pr. 100 arselever 11,2 11,5 11,4 11,2 11,2 

Undervisningsarsvasrk pr. 100 arselever 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 

Kapacitetsstyring 

Antal kvadratmeter 14.879 14.140 14.140 14.140 14.140 

Kvadratmeter pr. arselev 15 15 16 16 16 

Huslejeudgifter pr. kvadratmeter 160 167 175 431 280 

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter 73 80 86 86 103 

Finansiel styring 

Finansieringsgrad % 36,6 43,8 46,4 47,1 90,0 

Andel af realkreditlan med variabel rente i % 0 0 0 0 0 

Andel af realkreditlan med afdragsfrihed i % 0 0 0 0 0 



Esbjerg Gymnasium 13 

Forventninger til det kommende ar 

Bestyrelsen er forelagt et budget for 2019 pa baggrund af et forventet ars-elevtal pa 951,42 med et driftsresul

tat pa 304.727 kr. efter afskrivninger. (budgettet er forelagt bestyrelsen 4. december 2018 - finanslovstakster-

ne). Efter at de forelobige ansogningstal er kommet ind primo marts, v i l det vasre nodvendigt at nedjustere 

dette tal yderligere pa grund af det store fald, som tegner sig i elevtilgangen. 

De udmeldte taksametre for arene 2019 -2022 viser fortsatte besparelser pa baggrund af beslutningen om at 

lade undervisningsomradet vaere omfattet af den generelle omprioriteringspulje, der kan anvendes pa alle re-

sort-omrader. Institutionen er fortsat meget opmaerksom herpa og er i forlaengelse af strategien for arene 2016-

17-18, et godt stykke vej i arbejdet med at tilpasse driften t i l det nye udmeldte okonomiske driftsniveau. I den 

forgangne periode (2018-19) har der vasret igangsat en raskke initiativer for at fastholde elevtallet, og pa bag

grund af de forelobige udmeldinger om tilmelding t i l brobygnings- og introduktionskurser for 8. klasse, bl.a. 

pa pre-IB og IB-omradet, ser det ud t i l , at situationen tegner lidt lysere for 2020-21. Endvidere arbejdes der pa 

at udvide uddannelsesudbuddet med en hhx-uddannelse fra 2020. 

Usikkerhed knyttet til de okonomiske forventninger 

• Institutionen har ved fordelingen af udgifter pa formal anvendt en gennemsnitsberegning funderet pa antal 

arselever i de forskellige skoleformer. Denne % -fordeling er anvendt til formalsfordeling af savel under-

visningsmidler som lasrerlon. 

• Prognosegrundlaget for elevoptaget i 2019-20 bygger pa en fastlagt optagelseskapacitet pa 11 nye klasser. 

Kapaciteten er fastholdt pa samme niveau som for skolearet 2018-19. Det er begrundet i stigningen i antal-

let af hf-klasser fra 1 t i l 3 med reformen fra august 2017. 

• De forelobige informationer om det kommende elevoptag peger imidlertid pa, at nedgangen i elevtallet 

fortsastter i 2019-20, hvor effekten af de fastlagte karakterbestemte adgangskrav slar kraftigt igennem (af 

undervisningsministeriet beregnet t i l 17%) 

• Det ma forventes, at der allerede i det kommende skolear vi l blive behov for afskedigelser af undervis-

ningspersonale for at tilpasse lasrerkapaciteten t i l den nye situation med fasrre klasser og elever. 

A f disse grunde forelaegges et revideret budget bestyrelsen ti l godkendelse, nar forudsastningerne ligger nogen-

lunde fast, dvs. i marts-april maned 2019. 
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Forventninger til det kommende ar 

Forretningsmaessige risici 

Det vurderes dog, at der ikke i institutionens handleplan for det kommende ar, laegges op ti l dispositioner, som 

indebserer vcesentlige forretningsmasssige risici. Prognosegrundlaget er mindre stabilt - og vigende pa grund af 

den faldende elevsogning. Den store uddannelsesmasssige fusion i Esbjerg pr. 01.01.14 ser ikke desto mindre, 

sammen med det faldende antal elever pa ungdomsargangene, den nye erhvervsuddannelsesreform, fra 2015, 

gymnasiereformen fra august 2017 og tendensen ti l campus-dannelser, ud t i l at indebasre en ikke ubetydelig 

risiko for fortsat vigende elevtilgang t i l Esbjerg Gymnasium. Institutionens ledelse og bestyrelse er sasrdeles 

opmasrksomme herpa og arbejder pa en tilpasning af Esbjerg Gymnasiums udbud af uddannelser (hhx) pa det 

erhvervsgymnasiale omrade med hab om implementering fra august 2020. 

Finansielle risici 

Det vurderes, at der ikke i institutionens handleplan for det kommende ar, lasgges op ti l dispositioner, som 

indebasrer vassentlige finansielle risici. IB-certificeringen skal evalueres ved selv-evaluering frem ti l februar 

2020, hvorefter IBO skal godkende den gennemforte evaluering, evt. med et visitationsbesog. 

Tilslutningen t i l Pre-IB 2019 ser ogsa ud t i l at fremvise en vigende tendens, men de nye indsatser pa folkesko-

leomradet ser ud ti l at basre frugt, da tilmeldingen ti l introduktionskurser ogsa pa IB-omradet er betydeligt 

storre end tilfasldet har vaeret i 2018. Det ma forventes, at salget af Ma?rsk Oil & Gas t i l det franske firma Total 

og den deraf folgende virksomhedsoverdragelse nu efterhanden begynder at betyde, at flere udenlandske elever 

igen soger Pre-IB og IB uddannelsen pa Esbjerg Gymnasium. Fra 2020 og fremefter bliver argangene af elever 

pa Esbjerg International School igen storre og rekrutteringsgrundlagt for IB-uddannelsen skulle hermed igen 

bedres. 

Resultatdisponering 

Arets resultat foreslas overfort t i l nasste ar. 
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Malrapportering 

Det overordnede politiske mal 

Det overordnede politiske mal er opfyldelse af 95%-malsaetningen. 

95% af en ungdomsargang skal have en ungdomsuddannelse. 

Esbjerg Gymnasium har siden 2012 og fortsat i skolearet 2018-19 haft fokus pa lektiehjaslp som et middel t i l at 

fastholde flere elever og give bedre resultater for eleverne og udvikler konceptet lobende. Skriftlighed pa klas-

sen er igangsat pa alle niveauer og i alle klasser med det formal at styrke elevernes skriftlighed og begraense 

deres skriftlige hjemmearbejde. 

Studiecafeer, som en del af dagligdagen 3 gange om ugen med mottoet "lektier laver man da pa 

skolen" er pa baggrund af fortsat elevinteresse videreudviklet og har vasret omsat t i l drift siden skolearet 2013-

14 efter en model med fuld egenfinansiering. 

Arselever opgjort pa finansar 

Uddannelse 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

STX 715,9 759,19 794,17 828,4 852,4 841,4 806,46 786,6 774,545 767,1 

STX Team Dan
mark 14,1 11,42 9,76 10,25 9,59 8,59 7,585 5,17 3,17 3,83 

HF 51,76 50,49 53,83 49,17 47,49 51,42 64,035 73,76 84,355 124,6 

HF 3-arig 3,8 6,17 5,83 6,59 5,59 3,76 1,585 2,83 5,83 4,755 

Pre-IB 11,62 24,83 30,565 26,12 

IB 7,885 24,395 53,23 

I alt 785,5 827,27 863,59 894,4 915,1 905,2 891,28 901 922,860 979,6 

Fuldforelsesprocent 

Uddannelse 
2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

STX 85 91 89 86 87 84 85 84 83 87 

HF 73 90 83 74 83 72 77 82 79 76 

Pre-IB 67 62 73 

IB 75 82 
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Malrapportering 

Arbejdstidens anvendelse, andel af laerernes arbejdstid med elevsamvaer (indikator 1 + 2) udtrykt i pro-

cent af den samlede arbejdstid 

Uddannelsesomrade 2017 2016 2015 2014 

Gymnasiale uddannelser, stx hf 32,3 27,5 28,3 

Fuldforelsesprocenten ligger for stx meget stabilt med 86,1 som middeltal for den opgjorte periode, for HF er 

udsvinget noget storre, men den statistiske validitet er betydeligt mindre pa grund af populationens lille storrel-

se: middeltallet for perioden er 79,2. Der er grund ti l tilfredshed med gennemforelsesprocenten pa begge ud

dannelser. Pa Pre-IB er middeltallet 67,3, men det skal hertil bema;rkes at elever, der ikke fuldforer Pre-IB som 

oftest skifter t i l en anden ungdomsuddannelse enten efter grundforlobet eller efter Pre-IB og dermed fortsastter 

i uddannelse. 

Indberetningen om arbejdstidens anvendelse - gennemfort i forbindelse med OK2013 - viser for Esbjerg 

Gymnasium nogen variation fra 2015 t i l 2017 fra 28,3% t i l 32,3%. Denne fluktuation er dels affodt af svin-

gende klassekvotienter og holdstorrelser, dels af effekter af strukturaendringen med besparelserne i 2017 og 

implementeringen af gymnasie- og hf-reformerne, mens der ikke er aandret i forholdet mellem lasrernes kon-

frontationstid og forberedelsestid i perioden. 

Opgorelsen er foretaget pa finansar, dvs. 2 sammenvasgtede skolear. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsrapporten for Esbjerg Gymnasium for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og 

principper som fremgar af Finansministeriets bekendtgorelse nr. 116 af 19. februar 2018 om regnskab (regn-

skabsbekendtgorelsen), Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets-

og Tilsynsstyrelsens paradigme for arsrapporten 2018 med tilhorende vejledning. 

Den anvendte regnskabspraksis er uasndret i forhold til sidste ar. 

Arsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og maling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vi l tilflyde institutionen, 

og aktivets vasrdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vi l fraga institutio

nen, og forpligtelsens vasrdi kan males palideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser t i l kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfolgende. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser males t i l amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant ef-

fektiv rente over lobetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 

tillasg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle belob, der 

forfalder ved udlob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lobetiden. 

Ved indregning og maling tages hensyn t i l forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden arsrapporten 

afleegges, og som be- eller afkrasfter forhold, der eksisterer pa balancedagen. 

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgorelsen pa modtagelsestidspunktet. Bygningsta-

xameter og fasllesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere ars aktivitets-

niveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrorende det kommende finansar, optages i balan

cen som en kortfristet gasldspost og indtasgtsfores i det finansar tilskuddene vedrorer. 
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Anvendt regnskabspraksis 

0vrige indtasgter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Afgorelsen af, om indtasgter anses 

som indtjent, baseres pa folgende kriterier: 

• der foreligger en forpligtende salgsaftale, 

• salgsprisen er fastlagt, 

• levering har fundet sted inden regnskabsarets udlob, og 

• indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 

Indtasgter indregnes herudfra i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vasrdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males t i l dagsvasrdi eller amortiseret kostpris. Endvidere ind

regnes i resultatopgorelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivnin

ger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af aendrede regnskabsmasssige skon 

af belob, der tidligere har vasret indregnet i resultatopgorelsen. 

Resultatopgorelsen 
Omsastning 

Omsastning indregnes i resultatopgorelsen, safremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og 

risikoovergang har fundet sted inden regnskabsarets udgang, belobet kan opgores palideligt og forventes mod

taget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, safremt modtagelsen heraf sker i en anden periode, end ind-

beretning af aktiviteten, jasvnfor afsnittet "Generelt om indregning og maling". 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgaet t i l at opna arets omsastning, herunder Ion og gager, ov-

rige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. pa anlasgsaktiver. Omkostningerne er opdelt pa omraderne: 

• Undervisningens gennemforelse 

» Markedsforing 

• Ledelse og administration 

• Bygningsdrift 

® Aktiviteter med sasrlige tilskud 

Fordelingsnogler 

Omkostningerne er sa vidt muligt henfort direkte t i l de enkelte formal. Hvor det ikke har vasret muligt at hen-

fore omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnogler, der er baseret pa lonninger/lontimer, eller antal 

arselever. Lonninger og omkostninger faslles for gennemforelsen af STX, HF og Pre-IB fordeles ud fra arselev-

tallet pa de to uddannelser. Principperne for fordelinger er uasndrede i forhold til tidligere ar. 

Finansielle poster 

Finansielle indtasgter og omkostninger omfatter renter samt amortisering af realkreditlan. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 
Materielle anlaegsaktiver 

Materielle anlasgsaktiver males t i l kostpris og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar t i l at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, som opgores som kostpris reduceret med eventuel restvaerdi, fordeles lineaert over 

aktivernes forventede brugstid, der udgor: 

Bygninger erhvervet for 1 januar 2011 50 ar 

Bygninger erhvervet efter 1 .januar 2011 50 ar 

Bygningsinstallationer mv. i.h.t. 0 A V 10-20 ar 

Udstyr og inventar 3-10 ar 

Pa bygninger anvendes en scrapvaerdi pa 0%. 

Aktiver med en anskaffelsessum pa under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsfores i anskaffelsesaret. 

A f - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlaegsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under de 

enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlaegsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under andre 

indtasgter. 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver t i l finansiering af anlaegsaktiver indregnes som periodise-

ret anlaegsaktiver under langfristede gaeldsforpligtelser og indtasgtsfores lobende i resultatopgorelsen i samme 

takt som anlaegsaktivet afskrives, og indtaegten modregnes i afskrivningen. 

Den regnskabsmasssige vasrdi af materielle anlaegsaktiver gennemgas arligt for at afgore, om der er indikation 

af vasrdiforringelse ud over det, som udtiykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfaeldet, foretages ned-

skrivning t i l den lavere genindvindingsvasrdi. Genindvindingsvasrdien for aktivet opgores som den hojeste 

vasrdi af nettosalgsprisen og kapitalvasrdien. Safremt det ikke er muligt at fastsastte genindvindingsvasrdien for 

det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgo-

re genindvindingsvasrdien. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender males i balancen t i l amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-vasrdi, hvilket her 

svarer t i l palydende vasrdi med fradrag af nedskrivning t i l imodegaelse af tab. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Nedskrivninger t i l tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa institutionens erfaringer fra tidligere ar. 

Periodeafgraensningsposter 

Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrorer efterfolgende 

regnskabsar. Periodeafgraensningsposter males t i l kostpris. 

Gaeldsforpligtelser 

Fastforrentede Ian, som realkreditlan og Ian hos kreditinstitutter indregnes ved lanoptagelsen det modtagne 

provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfolgende perioder males lanene til amortise

ret kostpris svarende t i l den kapitaliserede vasrdi ved anvendelse af den effektive rente, saledes at forskellen 

mellem provenuet og den nominelle vasrdi (kurstabet) indregnes i resultatopgorelsen over laneperioden. 

Periodeafgraensningsposter 

Periodeafgrasnsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtasgter t i l resultatforing i efter

folgende regnskabsar. Periodeafgrasnsningsposter males t i l kostpris. 

0vrige gaeldsforpligtelser 

0vrige gaeldsforpligtelser males t i l amortiseret kostpris, der i al vassentlighed svarer til nominel vasrdi. 

Pengestremsopgorelse 

Pengestromsopgorelsen viser institutionens pengestromme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finansie-

ringsaktivitet, arets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved arets begyndelse og slutning. 

Pengestrom fra driftsaktivitet 

Pengestromme fra driftsaktiviteten opgores som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og 

nedskrivninger, hensasttelser samt asndring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt 

vedrorende ekstraordinasre poster. Driftskapitalen omfatter omsastningsaktiver minus kortfristede gasldsforplig-

telser eksklusiv de poster, der indgar i likvider. 

Pengestrom fra investeringsaktivitet 

Pengestromme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestromme fra kob og salg af materielle og finansielle 

anlasgsaktiver. 

Pengestram fra finansieringsaktivitet 

Pengestromme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gaeldsforpligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt vasrdipapirer under omsastningsaktiver. 
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Resultatopgorelse for 2018 

2018 2017 
Note kr. t.kr. 

Statstilskud 1 77.251.887 73.671 

Deltagerbetaling og andre indtasgter 2 1.393.007 1.542 

Omsastning i alt 78.644.894 75.213 

Undervisningens gennemforelse 3 (64.954.848) (59.467) 

Markedsforing 4 (168.365) (219) 

Ledelse og administration 5 (4.952.980) (4.551) 

Bygningsdrift 6 (8.979.245) (8.497) 

Driftsomkostninger i alt (79.055.438) (72.734) 

Resultat for finansielle og ekstraordinaere poster (410.544) 2.479 

Finansielle omkostninger 7 (546.292) (574) 

Finansielle poster i alt (546.292) (574) 

Driftsresultat for ekstraordinaere poster (956.836) 1.905 

Arets resultat (956.836) 1.905 
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Balance pr. 31.12.2018 

2018 2017 
Note kr. t.kr. 

Grunde og bygninger 8 58.172.444 50.652 

Forudbetalte og uafsluttede anlaegsaktiver 8 0 969 

Udstyr og inventar 8 2.554.496 1.936 

Materielle anlaegsaktiver 60.726.940 53.557 

Anlaegsaktiver i alt 60.726.940 53.557 

Debitorer 11.771 275 

Mellemregning med Undervisningsministeriet 146.421 753 

Andre tilgodehavender 412.580 304 

Periodeafgraensningsposter 513.476 314 

Tilgodehavender 1.084.248 1.646 

Likvide beholdninger 6.591.100 14.455 

Omsaetningsaktiver 7.675.348 16.101 

Aktiver 68.402.288 69.658 
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Balance pr. 31.12.2018 

2018 2017 
Note kr. t.kr. 

Egenkapital i ovrigt 9 24.889.990 25.847 

Egenkapital 24.889.990 25.847 

Realkreditgasld 10 22.162.702 23.422 

Periodiseret anlasgstilskud 36.667 110 

Langfristede gaeldsforpligtelser 22.199.369 23.532 

Nasste ars afdrag pa langfristede gasldsforpligtelser 10 1.260.859 1.239 

Feriepengeforpligtelser 8.616.060 7.988 

Leverandorer af varer og tjenesteydelser 370.508 678 

Anden kortfristet gasld 1.193.839 930 

Periodeafgrasnsningsposter 9.871.663 9.444 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 21.312.929 20.279 

Gaeldsforpligtelser 43.512.298 43.811 

Passiver 68.402.288 69.658 

Pantsastninger og sikkerhedsstillelser 11 

Andre forpligtelser 12 

Sasrlige specifikationer 13 

Usikkerhed om fortsat drift 1 

Usikkerhed ved indregning og maling II 

Usasdvanlige forhold III 

Hasndelser efter regnskabsarets udlob IV 
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Pengestremsopgerelse for 2018 

Note 
2018 
kr. 

2017 
t.kr. 

Arets resultat (956.836) 1.905 

Regulering vedrarende ikke kontante poster: 

- Afskrivninger 

Pengestromme fra driftsaktivitet for driftskapitalaendnnger 

1.926.739 

969.903 

1.732 

3.637 

/Endring i driftskapital: 

/Endring i tilgodehavender 

^Endring i kortfristede gaeldsforpligtelser 

Pengestromme fra driftsaktivitet 

561.258 

1.011.992 

2.543.153 

(918) 

(2.267) 

452 

Kob af materielle anlaegsaktiver 

Pengestromme fra investeringsaktivitet 

(9.169.820) 

(9.169.820) 

(1.780) 

(1.780) 

^ndr ing i realkreditlan 

Pengestromme fra finansieringsaktivitet 

(1.237.338) 

(1.237.338) 

(1.237) 

(1.237) 

/^Endring i likvider (7.864.005) (2.565) 

Likvider inkl. finansielle omsaetningsaktiver 01.01.2018 14.455.105 17.020 

Likvider inkl. finansielle omsaetningsaktiver 31.12.2018 6.591.100 14.455 
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Noter 

I Usikkerhed om fortsat drift 

Der er ikke vassentlig usikkerhed om fortsat drift. 

I I Usikkerhed ved indregning og maling 

Der ikke er usikkerhed ved indregning og maling. 

I I I Usaedvanlige forhold 

Der er ikke usaadvanlige forhold. 

IV Haendelser efter regnskabsarets udlob 

Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vassentligt vi l kunne pavirke vurderin-

gen af institutionens finansielle stilling. 
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Noter 

2018 2017 
kr. t.kr. 

1. Statstilskud 

Under vi sningstaxameter 58.666.152 55.011 

Fasllesudgiftstilskud 10.966.321 11.345 

Bygningstaxameter 7.619.414 7.353 

Sasrlige tilskud 0 (38) 

77.251.887 73.671 

2. Deltagerbetaling og andre indtaegter 

Andre indtasgter 1.393.007 1.542 

1.393.007 1.542 

3. Undervisningens gennemforelse 

Lon og lonafhasngige omkostninger 58.662.095 53.228 

0vrige omkostninger 6.292.753 6.239 

64.954.848 59.467 

4. Markedsforing 

0vrige omkostninger 168.365 219 

168.365 219 

5. Ledelse og administration 

Lon og lonafhasngige omkostninger 3.906.952 3.663 

Afskrivning 33.333 25 

0vrige omkostninger 1.012.695 863 

4.952.980 4.551 
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Noter 

2018 2017 
kr. t.kr. 

6. Bygningsdrift 

Lon og lonafhamgige omkostninger 3.344.054 3.136 

Afskrivning 1.893.405 1.707 

0vrige omkostninger 3.741.786 3.654 

8.979.245 8.497 

7. Finansielle omkostninger 

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 8.863 9 

Prioritetsrenter 537.429 

546.292 

565 

574 

Grunde og 
bygninger 

kr. 

Anlaeg 
under udforelse 

kr. 
Udstyr 

kr. 
Inventar 

kr. 

8. Materielle anlaegsaktiver 

Kostpris 01.01.2018 65.030.223 968.548 894.360 5.950.129 

Tilgang 8.802.048 0 0 1.336.320 

Afgang 0 (968.548) 0 0 

Kostpris 31.12.2018 73.832.271 0 894.360 7.286.449 

A f - og nedskrivninger 01.01.2018 (14.377.901) 0 (527.516) 

0 

(4.380.651) 

Arets afskrivninger (1.281.926) 0 (167.917) (550.229) 

Tilbageforsel ved afgang 0 0 0 0 

Af- og nedskrivninger 31.12.2018 (15.659.827) 0 (695.433) (4.930.880) 

Regnskabsmaessig vaerdi 31.12.2018 58.172.444 0 198.927 2.355.569 

Specifikation af tilgange i arets lob 

Nyt 8.802.048 0 0 1.336.320 

Brugt 0 0 0 0 

I alt 8.802.048 0 0 1.336.320 
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Noter 

2018 2017 
kr. t.kr. 

9. Egenkapital i ovrigt 

Saldo 01.01.2018 25.846.826 23.942 

Arets resultat (956.836) 1.905 

Saldo 31.12.2018 24.889.990 25.847 

Forfald 
inden for 

-a o 

1 ar 
kr. 

Forfald 
efter 
1 ar 
kr. 

Amortise
ret gaeld 

ialt 
kr. 

Nominel 
gaeld 
ialt 
kr. 

10. Realkreditlan 
Realkredit Danmark, 1,5% opr. 28.000 t.kr , 1.260.859 22.162.702 23.423.561 23.898.293 

Realkreditlan 31.12.2018 1.260.859 22.162.702 23.423.561 23.898.293 

Realkreditlan i alt pr. 31.12.2017 1.239.186 23.421.713 24.660.899 25.187.993 

Efter mere end 5 ar forfalder 16.929.837 

2018 2017 
kr. t.kr. 

11. Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser 

Prioritetsgaeld er sikret ved pant i ejendomme. 

Regnskabsmaessig vaerdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.2018 58.172.444 50.652 

Amortiseret prioritetsgaeld pr. 31.12.2018 23.423.561 24.661 

12.Andre forpligtelser 

Institutionen har indgaet kontrakt vedrorende drift af kantinefaciliteter med 

Jesper's Torvekokken, der udlober senest den 31. december 2019 med en 

restforpligtelse t i l udlob pa i alt 479 t.kr. mod 959 t.kr. pr. 31.12.2017. 
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Saerlige specifikationer 

2018 2017 
kr. t.kr. 

Personaleomkostninger 

Lonninger og gager 59.077.635 53.604 

Pensionsbidrag 6.522.884 6.138 

Andre sociale omkostninger 312.582 286 

65.913.101 60.028 

Antal arsvaerk inkl. ansatte pa sociale vilkar 109 106 

Andel i procent, ansatte pa sociale vilkar 1,8 1,9 

Honorar til revisor 

Honorar for lovpligtig revision 64.200 63 

Honorar for andre ydelser end revision 16.000 19 

80.200 82 

kal-mk 
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