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Ledelsesberetning 

Institutionsoplysninger 

Institution 

Esbjerg Gymnasium og HF 

Spangsbjerg MMlevej 310 

6705 Esbjerg 0 

CVR-nr. 29554366 

Regnskabsar: 01.01.2013-31.12.2013 

Hjemstedskommune: Esbjerg 

Telefon 75141300 

Internet: www.e-gym.dk 

E-mailadresse: esbierg.gyrrmasium(%EGonline.dk 

Formal - vedtaegter 
§ 3. Institutionens formal er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde 

gymnasiale uddannelser. 

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelseme, jf. stk. 1, gennenuwe indtaegtsdaekket virksomhed i 

overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom. 

Bestyrelse 
Flemming Just - formand 

Henry Heiberg - naestformand 

S0ren Poulsen 

Inge Merete Kjeldgaard 

Jan Lagoni Jacobsen 

Helle Stougaard Hestbech - medarbejderrepraesentant med stemmeret 

Birgit J. Bindzus - medarbejderrepraesentant uden stemmeret 

Cecilie Friihstuck Rasmussen - elevrepraesentant med stemmeret 

Christian Scheming Sandbaek - elevrepraesentant uden stemmeret 

Institutionens daglige ledelse 
Erling Petersson - rektor 

Marianne Helms - vicerektor 

Lars T. Petersen - paedagogisk leder 

Niels A. Glud - paedagogisk leder 

Dan St0jer - paedagogisk leder 

Knud 0stergaard - inspektor 
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Institutionsoplysninger 

Institutionens revisor 
Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Frodesgade 125 

Postboks 200 

6701 Esbjerg 

Institutionens bankforbindelser 
Danske Bank A/S 

Holmens Kanal 2-12 

lO92K0benhavnK 
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Ledelsesberetning 

Presentation af skolen - mission og vision 
Esbjerg Gymnasium og HF tilbyder en staerk faglig profil med de hajeste niveauer i studieretningerne (2 A-

niveauer i alle studieretninger), et bredt udbud af studieretninger og valgfag fra bade stx-, hf- og valgfagsbe-

kendtg0relsen. Skolen tilbyder saerligt tilrettelagte 4-arige gymnasieforkfb og 3-arige hf-forl0b for elever med 

godkendelse til Team-Danmark (elitesportsud0vere), Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunst Grundkur-

sus (BGK), Forfatter Grundkursus (FGK) samt Teater Grundkursus (TGK). 

Visionen er, at Esbjerg Gymnasium og HF fortsat skal vaere et staerkt uddannelsestilbud i omradet med fokus 

pa faglig fordybelse, mangfoldighed, god kontakt til den enkelte elev og stor elevinvolvering. 

Esbjerg Gymnasium og HF har i skolearet 2013-14 i alt 34 klasser fordelt saledes: 

1 .g. 11 klasser 

2. g. 11 klasser 

3. g. 10 klasser 

1. hf 1 klasse 

2. hf 1 klasse 

Antal arselever for 2013: 922,41. 

Arets faglige resultater 
273 stx'ere bestod i juni 2013 den almene studentereksamen (heraf 5 4-arig stx-elever) og 16 hf-kursister be-

stod den 2-arige hf-eksamen. 

Herudover havde skolen i foraret 2013 4,02 arslever pa Introduktionskursus og 3,35 arselever i brobygning i 

efteraret2013. 

I forste halvar af 2013 havde skolen 2,34 arsvaerk (5 personer) paedagogikumkandidater og i 2. halvar 3,74 

arsvaerk (9 personer) paedagogikumkandidater. 

I november 2012 modtog Esbjerg Gymnasium og HF certificering som Team-Danmark samarbejdspartner, 

som 1 af kun 8 gymnasieskoler i Danmark. Certificeringen gaelder til og med skolearet 2014-15. 

Esbjerg Gymnasium og HF var i april 2013 deltagere i det europaeiske skolesamarbejde EURO-SPORT. 8 

gymnasieskoler fra forskellige EU-lande deltog i staevnet, som havde savel en sportslig som en interkulturel 

dimension og var af en uges varighed. Esbjerg Gymnasium og HF blev vindere af staevnet. 

Den nye forsogsstudieretning med Geovidenskab er blevet etableret med 12 elever og Esbjerg Gymnasium og 

HF er blevet tilknyttet samarbejdsnetvaerket Jet-net, som formidler direkte samarbejde mellem gymnasier og 

virksomheder. 
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Talent-arbejdet i forhold til de dygtige elever blev yderligere udvidet. Esbjerg Gymnasium og HF er tilknyttet 

Akademiet for Talentfulde Unge, hvor 13 lg-elever fra januar 2013 pabegyndte et samlet forl0b over 2% ar, 

som afsluttes med diplom, nar studenterne dimitteres. En ny argang er udpeget til at starte i et nyt talentforl0b 

fra januar 2014. Herudover deltager Esbjerg Gymnasium og HF i et lokalt forankret talentforl0b malrettet en 

bredere talentgrappe, hvortil der er bevilget midler fra Region Syddanmark. En raekke forLob er blevet afviklet 

i samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Esbjerg. 

Byggeriet 
I 2013 er der arbejdet videre med forberedelsen af facaderenoveringen, som er den sidste del af det bygnings-

maessige efterslaeb, som fulgte med bygningsoverdragelsen. Forberedelseme har i 2013 vaeret koncentreret om 

et grandigt forarbejde til tilrettelaeggelse af byggeprocessen og projekteringen af renoveringen er sat i gang 

med afslutning af praekvalificering i januar 2014. Yderligere er der underskrevet kontrakt pa inventar og udstyr 

til den sidste del af den naturvidenskabelige kapacitetsudvidelse, som ogsa forventes faerdig i sommeren 2014. 

Arets okonomiske resultat 

Skolens resultatopg0relse for 2013 udviser et overskud pa 5.222.304 kr. og skolens balance pr. 31. december 

2013 udviser en positiv egenkapital pa 15.916.691 kr. 

Skolens 0konomi f0lger de planlagte mal. Arets resultat pa 5.222.304 kr. efter afskrivninger pa 1.899.022 kr. 

skal ses i forhold til et forventet budgetmal pa 1.465.648 kr. efter afskrivninger som godkendt pa bestyrelses-

nuadet den 12. december 2012 samt et revideret budget med budgetmal pa 930.946 kr. godkendt pa bestyrel-

sesmode den 6. november 2013 i forbindelse med godkendelse af halvarsregnskabet pr 31.07.2013. 

Det positive driftsresultat er forst og fremmest afledt af vaeksten i elevtallet pa grand af 0get optag pa baggrand 

af fortsat ans0gertal over den udmeldte kapacitet. Den samlede l0nudgift har - elevudvidelsen og stigningen i 

tontrin for nyansatte laerere taget i betragtning - holdt nogenlunde samme niveau som 2012, idet udgifterne 

forbundet med overgang ti l OK-13-aftalen pr. 1. august er modsvaret af tilsvarende effektiviseringer. Det er 

lykkedes at fastholde og oprette alle de udbudte studieretninger i kraft af blandede studieretningsklasser og 

deradover at fastholde hoje klassekvotienter i stamklasseme pa grand af et meget lille nettofrafald. Derudover 

har der vaeret plads til fortsatte it-investeringer i forhold til konsolidering og udbygning af det tradl0se netvaerk 

ligesom der er foretaget en del indvendig bygningsmaessig vedligeholdelse, bl.a. en udskiftning af brandalar-

meringssystemet. 

Det gode 0konomiske resultat har betydet, at den tilstraebte konsolidering af institutionen har kunnet fortsaettes 

i 2013, hvilket ses af egenkapitalens storrelse pa 15.916.691 kr. pr. 31.12.2013 sammenholdt med egenkapita-

lenpr. 01.01.2013 pa 10.694.387 kr. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke efter regnskabsarets afslutning indtradt begivenheder, der vaesentligt vil kunne pavirke vurderingen 

af skolens finansielle stilling. 
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Institutionens hoved- og nogletal 

2013 2012 2011 2010 2009 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Resultatopgorelse 

Omsaetning i alt 78,2 74,7 70,7 66,9 57,2 

Driftsomkostninger i alt (70,6) (69,5) (67,2) (60,2) (55,6) 

Dnftsresultat f0r finansielle og ekstraordinaere poster 7,6 5,2 3,5 6,7 1,6 

Finansielle poster i alt (2,3) (2,4) (1,9) (1,7) 0,2 

Dnftsresultat for ekstraordinaere poster 5,3 2,8 1,6 5,0 1,8 

Arets resultat 5,3 2,8 1,6 5,0 1,8 

Balance 

Anlaegsaktiver i alt 49,5 50,9 55,7 38,3 0,3 

Omsaetningsaktiver i alt 40,6 33,5 26,6 19,9 17,6 

Balancesum 90,1 84,4 82,3 58,2 17,9 

Egenkapital ultimo 15,9 10,7 7,8 6,2 1,2 

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

Langfristet gaeld i alt 50,7 51,7 52,9 26,2 0,0 

Kortfristet gaeld i alt 23,5 21,9 21,5 25,8 16,7 

Pengestromsopgorelse 

Driftsaktivitet 9,4 7,8 2,3 12,6 (0,1) 

Investeringsaktivitet (0,5) 0,0 (21,6) (38,7) (0,3) 

Finansieringsaktivitet (1,0) (0,9) 27,4 26,2 0,0 

Pengestrom, netto 7,9 7,0 8,0 0,1 (0,4) 

Regnskabsmaessige nogletal 

Overskudsgrad (=Driftsresultat for ekstraordinaere 
poster/Indtaegter i alt x 100) 6,7 3,8 2,4 7,5 3,2 

Likviditetsgrad (=Omsaetningsaktiver i alt/ 
Kortfristet gaeld i alt x 100) 172,7 152,4 123,3 77,0 105,4 

Soliditetsgrad (=Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100) 17,7 12,7 9,5 10,6 6,6 

Finansieringsgrad (=Langfristet gaeld i alt/ 

Materielle anlaegsaktiver i alt x 100) 102,3 101,6 95,0 68,4 8,4 

Arselever 

Arselever i alt (inkl. Brobygning og introkursus) 922,4 907,0 872,0 837,9 784,8 
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Forventninger til de kommende ar 
Bestyrelsen forventer for 2014, pa baggrund af et forventet elevtal pa 904,96 et driftsresultat pa 1.187.393 kr. 

efter afskrivninger. (budgettet forelagt bestyrelsen 6. november 2013 - finanslovsforslagstaksterne) 

De udmeldte taksametre for arene 2015 -2017 viser ret kraftige besparelser specielt for overslagsarene 2016 og 

2017 og fremefter, begrundet i statens genopretningsplan. Institutionen er meget opmaerksom herpa og vil i 

forlaengelse af strategien for aret 2013 i arene 2014, 2015, 2016 og 2017 fortsat arbejde pa at opna en for-

holdsmasssig besparelse pa ca. 4 mio.kr. i den arlige drift. Lonudgifterne forbundet med omlaegningen af lae-

rernes tjenestetidsaftale med "OK-13" er allerede fra implementeringen i august 2013 modsvaret af tilsvarende 

driftseffektiviseringer. 

Usikkerhed knyttet til de ekonomiske 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 sa-

vel undervisningsmidler som laererlon. 

• Prognosegrundlaget for elevoptaget i 2014 bygger pa en fastlagt optagelseskapacitet pa 12 nye klasser. 

Kapaciteten er fastholdt pa niveauet fra 2013. Det fleksible klasseloft bliver med optaget i august 2014 

fuldt indfaset. Det faktiske optag kan efter den endelige fordeling af eleverne vise sig at blive et andet, 

hvilket kan forskyde budgetforudsastningerne for det kommende ar. Der er i det udarbejdede forekfbi-

ge budget tilstraekkelige muligheder for omprioriteringer til at der er plads til en nedgang i elevtallet 

uden at det forventede resultat pavirkes i vaesentlig grad. 

• Den kommende facaderenovering kombineret med naturfagsrenoveringen og den nadvendige pcb-

renovering forventes gennemfort i 2014 frem til februar 2015. 

Af disse grunde forelaegges et revideret budget bestyrelsen til godkendelse, nar forudsaetningerne ligger nogen-

lunde fast, dvs. i marts - april maned 2014. 

Forretningsmaessige risici 
Det vurderes, at der ikke i institutionens handleplan for det kommende ar, lasgges op til dispositioner, som 

indebaerer vassentlige forretningsmaessige risici. Prognosegrundlaget er stabilt og har pa nuvasrende tidspunkt 6 

ars empiriske erfaringer bag sig. En ny stor uddannelsesmaessig fusion i Esbjerg pr. 01.01.2011 kan, sammen 

med det faldende antal elever pa ungdomsargangene og en ny erhvervsuddannelsesreform kan muligvis allere

de fra 2014 indebaere en risiko for vigende elevtilgang til Esbjerg Gymnasium og HF. Institutionens ledelse og 

bestyrelse er saerdeles opmaerksomme herpa. 
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Finansielle risici 

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

indebaerer vaesentlige finansielle risici. Den sidste del af renoveringen og modemiseringen af klimaskasrmen 

samt den kapacitetsmaessige udvidelse af laboratoriekapaciteten er velbeskrevet og igangsaettes i maj 2014. 

Resultatdisponering 
Arets resultat foreslas overfiart til naeste ar til fortsat konsolidering af institutionen. 
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Malrapportering 

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

95% af en ungdomsargang skal have en ungdomsuddannelse. 

Esbjerg Gymnasium og HF har i 2012 og 2013 fortsat haft fokus pa lektiehjaslp som et middel til at fastholde 

flere elever og give bedre resultater for eleverne. 

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

baggrund af fortsat stor elevtilslutning i skolearet 2012-13 omsat til drift og korer i skolearet 2013-14 efter en 

lignende model med fuld egenfinansiering. Bade gennemforelsestal og eksamenskarakterer dokumenterer, at 

konceptet fungerer efter hensigten. 

• Fuldf0relsesprocent for skolearene 2007/2008 til 2011/2012 

Arselever opgjort pa finansar 

Uddannelse 2009 2010 2011 2012 2013 

STX 715,85 759,19 794,17 828,43 852,38 

STX Team Danmark 14,1 11,42 9,76 10,25 9,59 

HF 51,76 50,49 53,83 49,17 47,49 

HF 3-arig 3,8 6,17 5,83 6,59 5,59 

Fuldf0relsesprocent 

Uddannelse 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

STX 85 89 89 86 86 

HF 73 90 83 74 83 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsrapporten for Esbjerg Gymnasium og HF for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsreg-

ler og principper som fremgar af Finansministeriets bekendtgorelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab 

(regnskabsbekendtgorelsen), Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kva-

litets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for arsrapporten 2013 med tilnorende vejledning. 

Den anvendte regnskabspraksis er uaendret 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 0konomiske fordele vil tilflyde institutionen, 

og aktivets vaerdi kan males palideligt. 

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

nen, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. EfterfMgende males aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efteriblgende. 

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

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

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

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

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden arsrapporten 

aflaegges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterer pa balancedagen. 

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgorelsen pa modtagelsestidspunktet. Bygningsta-

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

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

cen som en kortfristet gaeldspost og indtaegtsfieires i det finansar tilskuddene vedrarer. 



Esbjerg Gymnasium og HF 10 

Anvendt regnskabspraksis 

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

Indtaegter indregnes herudfra i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vaerdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi 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 regnskabsmaessige skon 

af belob, der tidligere har vaeret indregnet i resultatopgorelsen. 

Resultatopgerelsen 
Omsaetning 

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

risikoovergang har fundet sted inden regnskabsarets udgang, bekibet 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, jaevnfor afsnittet "Generelt om indregning og maling". 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgaet til at opna arets omsaetning, herunder Ion og gager, ov-

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

• Undervisningens gennemforelse 

• Markedsforing 

• Ledelse og administration 

• Bygningsdrift 

• Aktiviteter med saerlige tilskud 

Omkostningerne er sa vidt muligt henfort direkte til de enkelte formal. Hvor det ikke har vaeret muligt at hen-

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

eller antal arselever. Principperne for fordelinger er uaendrede i forhold til tidligere ar. 

Finansielle poster 

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

Balancen 
Materielle anlaegsaktiver 
Materielle anlaegsaktiver males til kostpris med tillaeg af opskrivninger (med virkning fra 01.01.2011, kan der 

kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumule

rede af- og nedskrivninger. 

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

hvor aktivet er klar til 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. 0AV 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. 

Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlaegsaktiver indregnes i resultatopgarelsen under de 

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

indtaegter. 

Nedskrivning af anlaegsaktiver 
Den regnskabsmaessige vaerdi af materielle anlaegsaktiver germemgas arligt for at afgore, om der er indikation 

af vaerdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfaeldet, foretages ned

skrivning til den lavere genindvindingsvaerdi. Genindvindingsvaerdien for aktivet opgores som den hojeste 

vaerdi af nettosalgsprisen og kapitalvaerdien. Safremt det ikke er muligt at fastsaette genindvindingsvaerdien for 

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

re genindvindingsvaerdien. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-vaerdi, hvilket her 

svarer til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til imodegaelse af tab. 

Nedskrivninger til tab opgores pa grandlag 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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Periodeafgraensningsposter 
Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrorer efterfialgende 

regnskabsar. Periodeafgraensningsposter males til kostpris. 

Finansielle gaeldsforpligtelser 

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

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

ret kostpris svarende til den kapitaliserede vaerdi ved anvendelse af den effektive rente, saledes at forskellen 

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

Periodeafgraensningsposter 
Periodeafgraensningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtaegter til resultatfiaring i efter

fialgende regnskabsar. Periodeafgraensningsposter males til kostpris. 

0vrige gaeldsforpligtelser 

0vrige gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vaesentlighed svarer til nominel vaerdi. 

Pengestremsopgerelse 

Pengestramsopgorelsen viser institutionens pengestaamme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finansie-

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

Pengestrom fra driftsaktivitet 

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

nedskrivninger, hensaettelser samt aendring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt 

vedrorende ekstraordinaere poster. Driftskapitalen omfatter omsaetningsaktiver minus kortfristede gaeldsforplig

telser eksklusiv de poster, der indgar i likvider. 

Pengestram fra investeringsakdvitet 

Pengestomme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestomme fra kob og salg af materielle og finansielle 

anlaegsaktiver. 

Pengestrom fra finansieringsaktivitet 

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

stede gaeldsforpligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt vaerdipapirer under omsaetningsaktiver. 
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Resultatopgorelse for 2013 

2013 2012 
Note kr. t.kr. 

Statstilskud 1 76.396.608 72.847 

Deltagerbetaling og andre indtaegter 2 1.774.707 1.902 

Omsaetning 78.171.315 74.749 

Undervisningens gennemforelse 3 (54.702.084) (51.265) 

Markedsfbring 4 (367.251) (259) 

Ledelse og administration 5 (5.855.509) (5.340) 

Bygningsdrift 6 (9.372.972) (12.410) 

Aktiviteter med saerlige tilskud 7 (314.645) (236) 

Driftsomkostninger (70.612.461) (69.510) 

Driftsresultat for finansielle poster 7.558.854 5.239 

Finansielle indtaegter 8 0 91 

Finansielle omkostninger 9 (2.336.550) (2.470) 

Finansielle poster (2.336.550) (2.379) 

Arets resultat 5.222.304 2.860 
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Balance pr. 31.12.2013 

2013 2012 
Note kr. t.kr. 

Grande og bygninger 10 46.905.741 48.075 

Forudbetalte og uafsluttede anlaegsaktiver 10 0 21 

Udstyr og inventar 10 2.598.462 2.777 

Materielle anlaegsaktiver 49.504.203 50.873 

Anlaegsaktiver 49.504.203 50.873 

Mellemregning med Undervisningsministeriet 0 604 

Andre tilgodehavender 508.632 787 

Periodeafgrasnsningsposter, udgifter vedrerende det 

kommende ar betalt i regnskabsaret 209.012 200 

Tilgodehavender 717.644 1.591 

Likvide beholdninger 39.852.621 31.935 

Omsaetningsaktiver 40.570.265 33.526 

Aktiver 90.074.468 84.399 



Esbjerg Gymnasium og HF 15 

Balance pr. 31.12.2013 

2013 2012 
Note kr. t.kr. 

Egenkapital i ovrigt 11 15.916.691 10.694 

Egenkapital 15.916.691 10.694 

Realkreditgaeld 12 50.666.905 51.708 

Langfristede gaeldsforpligtelser 50.666.905 51.708 

Naeste ars afdrag pa langfristede gaeldsforpligtelser 1.066.822 1.027 

Feriepengeforpligtelser 6.844.563 6.595 

Mellemregning med Undervisningsministeriet 2.375.709 2.410 

Leverandorer af varer og tjenesteydelser 797.787 673 

Anden kortfristet gaeld 2.708.962 1.896 

Periodeafgraensningsposter, indtaegter vedrarende det 

kommende ar modtaget i regnskabsaret 9.697.029 9.396 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 23.490.872 21.997 

Gaeldsforpligtelser 74.157.777 73.705 

Passiver 90.074.468 84.399 

Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser 13 
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Pengestr0msopg0relse for 2013 

Driftens likviditetsvirkning 
Arets resultat 

Regulering vedrerende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 

Pengestromme fra driftsaktivitet for driftskapitalsendringer 

/Endring i driftskapital: 

^Endringer i tilgodehavender 

^Endringer i kortfristede gaeldsforpligtelser 

Pengestremme fra driftsaktivitet 

Kob af materielle anlaagsaktiver 

Salg af materielle anlaegsaktiver 

Pengestromme fra investeringsaktivitet 

^Endring i realkreditgaeld 

Pengestromme fra finansieringsaktivitet 

^Endringer i likviditet i alt 

Likvider pr. 01.01.2013 

Likvider pr. 31.12.2013 

2013 2012 
Note kr. t.kr. 

5.222.304 2.860 

1.899.022 4.833 

7.121.326 7.693 

873.240 77 

1.453.662 72 

9.448.228 7.842 

(550.858) (216) 

21.190 200 

(529.668) (16) 

(1.001.397) (850) 

(1.001.397) (850) 

7.917.163 6.976 

31.935.458 24.959 

39.852.621 31.935 
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Noter 

2013 2012 
kr. t.kr. 

1. Statstilskud 
Undervisningstaxameter 65.266.822 55.876 

Faellesudgiftstilskud 7.349.445 9.661 

Bygningstaxameter 3.958.426 7.362 

Saerlige tilskud (178.085) (52) 

76.396.608 72.847 

2. Deltagerbetaling og andre indtaegter 
Deltagerbetaling, uddannelse 

Anden ekstern rekvirentbetaling 1.754.437 1.684 

Andre indtaegter 20.270 218 

1.774.707 1.902 

3. Undervisningens gennemforelse 
Lon og Lanafhaengige omkostninger 48.911.184 45.291 

Afskrivning 23.097 23 

0vrige omkostninger 5.767.803 5.951 

54.702.084 51.265 

4. Markedsforing 
Lon og lenafhaengige omkostninger 0 0 

Afskrivning 0 0 

0vrige omkostninger 367.251 259 

367.251 259 

5. Ledelse og administration 
Lon og kinafhaengige omkostninger 4.626.532 4.293 

Afskrivning 3.889 9 

0vrige omkostninger 1.225.088 1.038 

5.855.509 5.340 
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Noter 

2013 2012 
kr. t.kr. 

6. Bygningsdrift 
Lon og lonafhasngige omkostninger 3.101.911 2.992 

Afskrivning 1.872.036 4.800 

0vrige omkostninger 4.399.025 4.618 

9.372.972 12.410 

7. Aktiviteter med saerlig tilskud 
Lon og lonafhasngige omkostninger 314.645 236 

Afskrivning 0 0 

0vrige omkostninger 0 0 

314.645 236 

8. Finansielle indtaegter 
Renteindtasgter og andre finansielle indtasgter 0 91 

0 91 

9. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 703 20 

Prioritetsrenter 2.335.847 2.450 

2.336.550 2.470 
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Noter 

Grunde og Anlaeg under Udstyr og 
bygninger opfarelse inventar 

kr. kr. kr. 

10. Materielle anlaegsaktiver 
Kostpris 01.01.2013 56.619.695 21.190 4.246.959 

Tilgang i arets lob 0 0 550.858 

Afgang i arets lob 0 (21.190) 0 

Kostpris 31.12.2013 56.619.695 0 4.797.817 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2013 (8.544.389) 0 (1.469.898) 

Arets af- og nedskrivninger (1.169.565) 0 (729.457) 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2013 (9.713.954) 0 (2.199.355) 

Regnskabsmsessig vaerdi 31.12.2013 46.905.741 0 2.598.462 

2013 2012 
kr. t.kr. 

11. Egenkapital i evrigt 
Saldo 01.01.2013 10.694.387 7.834 

Arets resultat 5.222.304 2.860 

Saldo 31.12.2013 15.916.691 10.694 
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Noter 

Forfald 
inden for 

1 kr 
kr. 

Forfald 
efter 
l a r 
kr. 

Amortise
ret gaeld 

ialt 
kr. 

Nominel 
gaeld 
ialt 
kr. 

12. Realkreditlan 
Realkredit Danmark, 3,5%, 
opr. 54.834.000 kr. 1.066.822 50.666.905 51.733.727 53.056.624 

Realkreditlan 31.12.2013 1.066.822 50.666.905 51.733.727 53.056.624 

Regnskabsmaessig vaerdi 31.12.2012 1.027.004 51.708.120 52.735.124 54.083.628 

Efter mere end 5 ar forfalder 47.292.541 

2013 
kr. 

2012 
t.kr. 

13. Pantsaetninger og sikkerhedsstiUelser 
Prioritetsgaeld er sikret ved pant i ejendomme. 

Regnskabsmaessig vaerdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.2013 46.905.741 48.075 

Amortiseret prioritetsgaeld pr. 31.12.2013 51.733.727 52.735 
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Saerlige specifikationer 

2013 2012 
kr. t.kr. 

Personaleomkostninger 
Lonninger og gager 51.289.973 47.551 
Pensionsbidrag 5.349.654 4.999 
Andre sociale omkostninger 314.645 236 

56.954.272 52.786 

Antal arsvasrk inkl. ansatte pa sociale vilkar 101 98 

Andel i procent, ansatte pa sociale vilkar 3,0 3,1 

Honorar til revisor 
Honorar for lovpligtig revision 60.000 61 
Honorar for andre ydelser end revision 15.000 15 

75.000 76 
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Pategninger 

Ledelsespategning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserkla?-
ring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 2013 for Es

bjerg Gymnasium og HF. 

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

nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvassen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgorelsen 

tilkendegives det hermed: 

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

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

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 24.03.2014 

Daglig ledelse 

Arsrapporten er godkendt pa bestyrelsesmodet den 24.03.2014. 

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

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. j 

Cecilie Fninstuck Rasmussen 
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Den uafhaengige revisors erklaeringer 

Til bestyrelsen for Esbjerg Gymnasium og HF 
Pategning pa arsregnskabet 
Vi har revideret arsregnskabet for Esbjerg Gymnasium og HF for regnskabsaret 01.01.2013 - 31.12.2013, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, pengestramsopgorelse, noter og saerlige specifi-
kationer. Arsregnskabet udarbejdes efter bekendtgorelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvassen 
mv. (regnskabsbekendtgorelsen), vejledning af 30. januar 2014 om udarbejdelse af arsrapport for statsfinansie-
rede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt regler i Finansministeriets 0konomisk Ad
ministrative Vejledning. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden vaesentlige fejl og mangier i 
overensstemmelse med regnskabsbekendtgorelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets 
0konomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmaessig regnskabspraksis og udovelse af regn
skabsmaessige skein, som er rimelige efter omstaendighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revi
sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisor-
lovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf . Ministeriets bekendtgorelse nr. 1292 af 12. december 2008 om 
revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (revisionsbekendtgorelsen). 
Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sik-
kerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for bekrb og oplysninger i 
arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 
vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et arsregnskab, der er 
rigtigt, dvs. uden vaesentlige fejl og mangier. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas
sende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 
ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede praesentation af arsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroUer, der 
understertter, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil
linger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklu
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Den uafhaengige revisors erklaeringer 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet for regnskabsaret 01.01.2013 - 31.12.2013 i alle vaesentlige henseen-
der er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgorelsen, ministeriets vejledning samt regler i 
Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 
forretningsgange og interne kontroUer, der understetter, at de dispositioner der er omfattet af arsregnskabet, er 
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvan-
lig praksis. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og malrapporteringen 
Vi har gennemlaest ledelsesberetningen og malrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillaeg til den udfarte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen og i malrapporteringen er i overensstemmelse med arsregnskabet. 

Esbjerg, den 24.03.2014 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Erik H. Pedersen 
statsautoriseret revisor 
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