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Præsentation af institutionen — mission og vision 

Esbjerg Gymnasium og HF tilbyder en stærk faglig profil med de højeste niveauer i studieretningerne (2 A-

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

kendtgørelsen. Institutionen tilbyder særligt tilrettelagte 4-årige gymnasieforløb og 3-årige hf-forløb for elever 

med godkendelse til Team-Danmark (elitesportsudøvere), Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunst 

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

Visionen er, at Esbjerg Gymnasium fortsat skal være et stærkt uddannelsestilbud i området med fokus på faglig 

fordybelse, mangfoldighed og stor elevinvolvering. 

Esbjerg Gymnasium og HF har i skoleåret 2011-12 31 klasser fordelt således: 

1.g. 	10 klasser 

2.g. 	10 klasser 

3.g. 9 klasser 

1. hf 1 klasse 

2. hf 1 klasse 

Antal årselever for 2011: 863,6 

Årets faglige resultater 
231 stx'ere bestod i juni 2011 den almene studentereksamen (heraf 6 4-årige stx-elever) og 22 hf-kursister 

bestod den 2-årige hf-eksamen (heraf 1 3-årig hf-kursist). 

Herudover havde skolen i foråret 2011 4,68 årslever på Introduktionskursus og 3,69 årselever i brobygning i 

efteråret 2011. 

I første halvår af 2011 havde skolen 2,93 årsværk pædagogikumkandidater og i 2. halvår 1,66 årsværk pæda-

gogikumkandidater. 

Esbjerg Gymnasium og HF modtog i foråret 2011 Undervisningsministeriets Undervisningsmiljøpris. 

Byggeriet er forløbet planmæssigt og blev aktiveret og taget i brug i august 2011. Der er stor tilfredshed med 

de nye faciliteter, som har givet stærkt forbedrede forhold for idræt, mediefag og drama samt udvidet studie-

områderne betydeligt. Esbjerg Gymnasium opnåede endvidere et tilskud på 3,6 millioner fordelt over 2011 og 

2012 fra Undervisningsministeriet til renovering af naturfagslokaler. En del af midlerne blev anvendt til finan-

siering af det naturvidenskabelige testlokale i tilknytning til de nye idrætsfaciliteter og de resterende midler 

anvendes i 2011-12 til renovering af laboratorier og demonstrationslaboratorier i blok A samt til en flytning af 

observatoriet til en mere optimal placering oven på videnscenteret/tårnet. 

Sideløbende med naturfagsrenoveringen er der taget hul på facaderenoveringen, som er den sidste del af det 

bygningsmæssige efterslæb, som fulgte med bygningsoverdragelsen. Forundersøgelserne til facaderenoverin-

gen har imidlertid dokumenteret, at en sådan ikke vil kunne udføres uden at der samtidig foretages en pcb-

renovering, da de udvendige ftwer har vist sig at indeholde så store mængder pcb, at afgasningen herfra over-

stiger de tilladte grænseværdier. 
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Årets økonomiske resultat 

Skolens resultatopgørelse for 2011 udviser et overskud på kr. 1.662.911 og skolens balance pr. 31. december 

2011 udviser en positiv egenkapital på kr. 7.834.375 

Skolens økonomi følger de planlagte mål. Arets resultat på kr. 1.662.911 efter afskrivninger på kr. 4.268.121 

skal ses i forhold til et forventet budgetmål på kr. 1.132.754 efter afskrivninger som godkendt på bestyrelses-

mødet den 22. marts 2011 samt et revideret budget med budgetmål på kr. 2.885.642 godkendt på bestyrelses-

møde den 23. november 2011 i forbindelse med godkendelse af halvårsregnskabet pr 31.07.2011. 

Det positive driftsresultat er først og fremmest afledt af væksten i elevtallet på grund af øget optag på baggrund 

af fortsat ansøgertal over den udmeldte kapacitet. Gennemsnitslærerlønnen har holdt nogenlunde samme ni-

veau som 2010 (kr. 264) med en lille stigning i 2011, hvor den trods ingen overenskomstbetinget generel stig-

ning er steget til kr. 270 primært på grund af anciennitetsbaserede løntrinsstigninger. Det er lykkedes at fast-

holde og oprette alle de udbudte studieretninger i kraft af blandede studieretningsklasser og derudover at fast-

holde høje klassekvotienter i stamklasserne på grund af et meget lille nettofrafald. Derudover har der været 

plads til fortsatte it-investeringer i trådløst netværk i nybyggeriet og elektroniske tavler (smart-boards) samt 

anskaffelse af en del driftsmidler til forskellige former for inventar i det færdiggjorte nybyggeri. 

Der er på baggrund den konstaterede pcb-forurening foretaget en ekstraordinær bygningsmæssig af-

/nedskrivning på kr. 3.000.000 i 2011, da bygningens værdi vurderes som forringet. 

Det gode økonomiske resultat har betydet, at den tilstræbte konsolidering af institutionen har kunnet fortsættes 

i 2011, hvilket ses af egenkapitalens størrelse på kr. 7.834.375 pr. 31.12.2011 sammenholdt med egenkapitalen 

pr. 01.01.2011 på kr. 6.171.464. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen 

af skolens finansielle stilling. 

Økonomiske nogletal 
2011 

mio.kr. 
2010 

mio.kr. 
2009 

mio.kr. 
2008 

mio.kr. 
2007 

mio.kr. 

Resultatopgørelse 

Omsætning i alt 70.7 66,9 57,2 49,7 44,9 

Driftsomkostninger i alt (67,2) (60,2) (55,6) (46,8) (44,2) 

Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster 3,5 6,7 1,6 2,9 0,7 

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

Driftsresultat før ekstraordinære poster 1,6 5,0 1,8 3,3 1,0 

Årets resultat 1,6 5,0 1.8 3,3 1.0 
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Årets økonomiske resultat 

2011 
mio.kr. 

2010 
mio.kr. 

2009 
mio.kr. 

2008 
mio.kr. 

2007 
mio.kr. 

Balance 

Anlægsaktiver i alt 55,7 38,3 0,3 0,2 0,2 

Omsætningsaktiver i alt 26,6 19,9 17,6 18,0 8,6 

Balancesum 82,3 58,2 17,9 18,2 8,8 

Egenkapital ultimo 7,8 6,2 1,2 (0,6) (3,9) 

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

Langfristet gæld i alt 52,9 26,2 0,0 0,0 0,0 

Kortfristet gæld i alt 21,6 25,8 16,7 18,8 12,7 

Pengestrømsopgørelse 

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

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

Finansieringsaktivitet 27,4 26,2 0,0 0,0 0,0 

Pengestrøm, netto 8,0 0,1 (0,4) 9,1 8,1 

Regnskabsmæssige nøgletal 

Overskudsgrad (=Driftsresultat før ekstraordinære 
poster/Indtægter i alt x 100) 2,4 7,5 3,2 6,7 2,2 

Likviditetsgrad (=Omsætningsaktiver i alt/ 
Kortfristet gæld i alt x 100) 123,3 77,0 105,4 96,0 67,7 

Soliditetsgrad 
(=Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100) 9,5 10,6 6,6 (3,5) (44,9) 

Finansieringsgrad (=Langfristet gæld i alt/ 
Materielle anlægsaktiver i alt x 100) 95,0 68,4 8,4 33,7 0,0 

Årselever 

Årselever i alt (inkl. brobygning og introkursus) 872,0 837,9 784,8 733,1 671,2 

Forventninger til de kommende år 

Bestyrelsen forventer for 2012, på baggrund af et elevtal på 896,17 et driftsresultat på kr. 1.731.957 

efter afskrivninger. 

De udmeldte taksametre for årene 2013-2014 viser ret kraftige besparelser specielt for overslagsårene 2013 og 

2014 og fremefter, begrundet i statens genopretningsplan. Institutionen er meget opmærksom herpå og vil i 

årene 2013, 2014 og 2015 arbejde på at opnå en forholdsmæssig besparelse på ca. 4. millioner kr. i den årlige 

drift, ligesom de stærkt forøgede udgifter til den påtænkte facaderenovering kræver stor opmærksomhed fra 

bestyrelsens og ledelsens side. 
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Forventninger til de kommende år 

Usikkerhed knyttet til de økonomiske forventninger 

• Institutionen har ved fordelingen af udgifter på formål anvendt en gennemsnitsberegning funderet på 

antal årselever i de forskellige skoleformer. Denne % -fordeling er anvendt til forrnålsfordeling af så-

vel undervisningsmidler som lærerløn. 

• Prognosegrundlaget for elevoptaget i 2012 bygger på en fastlagt optagelseskapacitet på 12 nye klasser. 

Kapaciteten er hævet, da der med virkning fra 1. august 2012 er indført et fleksibelt klasseloft på 28 

elever. For at optage det samme antal elever og kursister har det været nødvendigt at hæve kapaciteten 

med 1 klasse, hvis søgemønsteret fra de senere år fastholdes. Det faktiske optag kan efter den endelige 

fordeling af eleverne vise sig at blive et andet, hvilket kan forskyde budgetforudsætningerne for det 

kommende år. Der er i det udarbejdede foreløbige budget tilstrækkelige muligheder for omprioriterin-

ger til at der er plads til en nedgang i elevtallet uden at det forventede resultat påvirkes i væsentlig 

grad. 

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

renovering skaber på nuværende tidspunkt en del usikkerhed om bygningsudgifierne på både kort og 

langt sigt. 

Af disse grunde forelægges et revideret budget bestyrelsen til godkendelse, når forudsætningerne ligger nogen-

lunde fast, dvs, i marts- april måned. 

Forretningsmæssige risici 

Det vurderes, at der ikke i institutionens handleplan for det kommende år, jf. handlemål offentliggjort på 

hjemmesiden, lægges op til dispositioner, som indebærer væsentlige forretningsmæssige risici. Prognosegrund-

laget er stabilt og har på nuværende tidspunkt 5 års empiriske erfaringer bag sig. En ny stor uddannelsesmæs-

sig fusion i Esbjerg pr. 01.01.2011 kan, sammen med det faldende antal elever på ungdomsårgangene, fra 2011 

muligvis indebære en risiko for vigende elevtilgang til Esbjerg Gymnasium. Institutionens ledelse og bestyrel-

se er særdeles opmærksomme herpå. 

Finansielle risici 

Det vurderes, at der ikke i institutionens handleplan for det kommende år, jf. handlemål offntliggjort på hjem-

mesiden, lægges op til dispositioner, som indebærer væsentlige finansielle risici. Pcb-situationen undersøges 

og dokumenteres grundigt — et arbejde som allerede er påbegyndt — og på baggrund heraf træffer bestyrelsen 

beslutning om, hvorledes facaderenoveringen kan gennemføres sideløbende med den nødvendige pcb-

renovering. 

Resultatdisponering 

Arets resultat foreslås overført til næste år til fortsat konsolidering af institutionen. 
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Målrapportering 

Det overordnede politiske mål 

Det overordnede politiske mål er opfyldelse af 95 % - målsætningen. 

95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 

Esbjerg Gymnasium har i 2011 sat øget fokus på lektiehjælp som et middel til at fastholde flere elever og give 

bedre resultater for eleverne. Skolen gennemfører et projekt med studiecafeer som en del af dagligdagen 3 

gange om ugen med mottoet "lektier laver man da på skolen" Projektet har haft stor elevtilslutning i efteråret 

2011 og fortsætter skoleåret ud. Ældre elever fungerer sammen med lærerne som hjælpere, hvilket bidrager til 

at understøtte skolens mål om anerkendelse, når nogen yder en særlig indsats til gavn for skolemiljøet og andre 

elever. Projektet er en del af det større regionale -Hold fast". Studiecafe-initiativet fortsættes næste skoleår 

efter en grundig evaluering. 

• Gennemførte elever i regnskabsåret/gennemførelsesprocent 

Gennemforelsesprocent 2011 

STX 79 % 

HF 84`)/0 

Team Danmark 100% 

HF 3-årig 100% 

• Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk: 
Antal årsværk til undervisning beregnes som: 

Konfrontationstimer + forberedelsestimer+ timer til opgaveretning+ timer til intern censur + eks-

tern censur og eksamen + timer til moder anvendt til undervisningsplanlægning/1924 timer. 

Samlet timeforbrug til undervisning 

Regnskab 2011: 2010-11*7/12 2011-12*5/12 vægtet 2011 

(2010-11*7/12 +2011-12*5/12) 104.425 111.939 107.555 

timeforbrug omregnet til årsværk(1924) 56 

l d e l .tn ne lse -){ 	)( 	i; s 	il) __. _.1)I 	( 	■ --.( 	)11 	. 

•*1 . \" 

Tilgang 293 268 300 300 

Antal ' se ever i året 654,41 715,85 759,19 794,17 

Fuld ore e 111  194 230 225 



Esbjerg Gymnasium og HF 	 8 

Målrapportering 

I l'ddannele -" I 2 1 1 H 9 -)ol() ()11 

L\-Teinl Rinnurk 

Tilgang I 5 7 0 

Antal arselever i året 14,25 14,1 11,42 9,76 

Fuldforelse 3 7 5 6 

E 'eklannelse -, (1N;-; -)oor) ')o 1 () 21 	I 	I 

111 .  

Tilgang 28 26 30 78 

Antal årselever i året 64,44 51,76 50,49 53,83 

Fuldforelse 40 26 22 21 

l - eldannelse -)H )8 -)ml )9 --)()W 	'-'011 

' 	111. 	3-2riQ 
--t- 

Tilgang 1 4 0 4 

Antal arselever i året 1,17 3,8 6,17 5,83 

Fuldforelse 0 0 



Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Esbjerg Gymnasium & HF for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsreg-

ler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab 

(regnskabsbekendtgørelsen) og de nænnere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vej-

ledning (www.oav.dk ). 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Overgangen til statens regnskabsregler har således 

ikke påvirket regnskabstallene. 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutio-

nen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 

Visse fmansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant ef-

fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 

tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der 

forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da 

disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter 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. 

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere ind-

regnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivnin-

ger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 

af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Resultatopgørelsen 
Omsætning 

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og 

risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes mod-

taget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øv-

rige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 

• Undervisningens gennemførelse 

• Markedsføring 

• Ledelse og administration 

• Bygningsdrift 

• Aktiviteter med særlige tilskud 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at hen-

føre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer, 

eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt amortisering af realkreditlån. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg 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 opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 

aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Bygninger 	 50 år 

Særlige installationer 	 10-20 år 

Udstyr og inventar 	 3-10 år 

På bygninger anvendes en scrapværdi på 0%. 

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de 

enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre 

indtægter. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation 

af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages ned-

skrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste 

værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for 

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

re genindvindingsværdien. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her 

svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen det modtagne 

provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortise-

ret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen 

mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Pengestromsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansie-

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

Pengestrom fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og 

nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt 

vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforplig-

telser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrom fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle 

anlægsaktiver. 

Pengestrom fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gældsforpligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 
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Resultatopgørelse for 2011 

2011 	2010 
Note 	kr. 	t.kr. 

Statstilskud 	 1 	68.841.472 	66.142 

Deltagerbetaling og andre indtægter 	 2 	1.887.473 	782 

Omsætning i alt 	 70.728.945 	66.924 

Undervisningens gennemførelse 	 3 	(49.434.789) 	(47.329) 

Markedsføring 	 4 	(221.109) 	(191) 

Ledelse og administration 	 5 	(5.358.148) 	(5.930) 

Bygningsdrift 	 6 	(11.757.630) 	(6.557) 

Aktiviteter med særlige tilskud 	 7 	(401.194) 	(235) 

Driftsomkostninger i alt 	 (67.172.870) 	(60.242) 

Driftsresultat for finansielle poster 	 3.556.075 	6.682 

Finansielle indtægter 	 8 	160.416 	147 

Finansielle omkostninger 	 9 	(2.053.580) 	(1.836) 

Finansielle poster i alt 	 (1.893.164) 	(1.689) 

Årets resultat 1.662.911 	4.993 



Esbjerg Gymnasium og HF 	 14 

Balance pr. 31.12.2011 

Note 
2011 
kr. 

2010 
t.kr. 

Grunde og bygninger 10 52.244.870 25.640 

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 10 200.474 12.393 

Udstyr og inventar 10 3.245.568 287 

Materielle anlægsaktiver 55.690.912 38320 

Anlægsaktiver i alt 55.690.912 38.320 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 987.726 2.323 

Andre tilgodehavender 519.388 464 

Periodeafgrænsningsposter, udgifter vedrørende det 

kommende år betalt i regnskabsåret 160.699 196 

Tilgodehavender 1.667.813 2.983 

Likvide beholdninger 24.958.869 16.923 

Omsætningsaktiver 26.626.682 19.906 

Aktiver 82.317.594 58.226 
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Balance pr. 31.12.2011 

Note 
2011 
kr. 

2010 
t.kr. 

Egenkapital iøvrigt 11 7.834.375 6.171 

Egenkapital 7.834.375 6.171 

Realkreditgæld 12 52.881.580 26.200 

Langfristede gældsforpligtelser 52.881.580 26.200 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 703.221 0 

Feriepengeforpligtelser 7.077.886 6.336 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 36.016 739 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.095.344 7.798 

Anden kortfristet gæld 3.932.590 2.507 

Periodeafgrænsningsposter, indtægter vedrørende det 
kommende år modtaget i regnskabsåret 8.756.582 8.475 

Kortfristede gældsforpligtelser 21.601.639 25.855 

Gældsforpligtelser 74.483.219 52.055 

Passiver 82.317.594 58.226 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
	

13 
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Pengestrømsopgørelse for 2011 

Driftens likviditetsvirkning 

2011 
Note 	kr. 

2010 
t.kr. 

Årets resultat 1.662.911 4.993 

Regulering vedrørende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 4.268.121 701 

Pengestromme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer 5.931.032 5.694 

Ændring i driftskapital: 

Ændringer i tilgodehavender 1.343.465 (2.271) 

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser (4.984.421) 9.199 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.290.076 12.622 

Køb af materielle anlægsaktiver (34.032.355) (38.749) 

Salg af materielle anlægsaktiver 12.393.336 0 

Pengestromme fra investeringsaktivitet (21.639.019) (38.749) 

Ændring i realkreditgæld 27.384.801 26.200 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 27.384.801 26.200 

Ændringer i likviditet i alt 8.035.858 73 

Likvider pr. 01.01.2011 16.923.011 16.850 

Likvider pr. 31.12.2011 24.958.869 16.923 
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Noter 

1. Statstilskud 

2011 
kr. 

2010 
tkr. 

Undervisningstaxameter 52.571.554 51.877 

Fællesudgiftstilskud 9.097.043 9.017 

Bygningstaxameter 6.964.933 6.946 

Særlige tilskud 207.942 47 

4-årig overgangsordning 0 (942) 

I alt for disponeringsbegrænsning 68.841.472 66.945 

Dispositionsbegrænsning taxameter tilskud og barselsfond 0 (803) 

68.841.472 66.142 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 
Deltagerbetaling, uddannelse 

Anden ekstern rekvirentbetaling 1.887.473 761 

Andre indtægter 0 21 

1.887.473 782 

3. Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønath2engige omkostninger 44.467.270 43.414 

Afskrivning 21.768 0 

Øvrige omkostninger 4.945.751 3.915 

49.434.789 47.329 

4. Markedsføring 
Løn og lønathængige omkostninger 

Afskrivning 0 

Øvrige omkostninger 221.109 191 

221.109 191 
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Noter 

5. Ledelse og administration 

2011 
kr. 

2010 
t.kr. 

Løn og lønafhængige omkostninger 4.570.418 4.479 

Afskrivning 16.356 583 

Øvrige omkostninger 771.374 868 

5.358.148 5.930 

6. Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger 2.887.743 2.666 

Af- og nedskrivning 4.229.997 118 

Øvrige omkostninger 4.639.890 3.773 

11.757.630 6.557 

7. Aktiviteter med særlig tilskud 
Løn og lønafhængige omkostninger 401.194 235 

Afskrivning 0 0 

Øvrige omkostninger 0 0 

401.194 235 

8. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre fmansielle indtægter 160.416 147 

160.416 147 

9. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 185.427 597 

Prioritetsrenter 1.868.153 1.239 

2.053.580 1.836 
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Noter 

10. Materielle anlægsaktiver 

Grunde og 
bygninger 

kr. 

Anlæg under 
opforelse 

kr. 

Udstyr og 
inventar 

kr. 

Kostpris 01.01.2011 26.201.077 12.393.336 639.023 

Tilgang i årets løb 30.418.618 200.474 3.413.263 

Afgang i årets løb 0 (12.393.336) 0 

Kostpris 31.12.2011 56.619.695 200.474 4.052.286 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2011 (561.172) 0 (352.250) 

Årets af- og nedskrivninger (3.813.653) 0 (454.468) 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011 (4.374.825) 0 (806.718) 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 52.244.870 200.474 3.245.568 

2011 	2010 
kr. 	t.kr. 

11. Egenkapital i øvrigt 

   

Saldo 01.01.2011 6.171.464 1.178 

Årets resultat 1.662.911 4.993 

Saldo 31.12.2011 7.834.375 6.171 
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Noter 

12. Realkreditlån 
Realkredit Danmark, 5,0%, 

Forfald 
inden for 

1 år 
kr. 

Forfald 
efter 
1 år 
kr. 

Amortise- 
ret gæld 

i alt 
kr. 

Nominel 
gæld 
i alt 
kr. 

opr. 26.200 t.kr. 223.143 25.976.857 26.200.000 26.200.000 

Realkredit Danmark, 4,0%, 
opr. 28.000 t.kr. 480.078 26.904.723 27.384.801 27.842.613 

Realkreditlån 31.12.2011 703.221 52.881.580 53.584.801 54.042.613 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 0 0 26.000.000 26.000.000 

Efter mere end 5 år forfalder 49.203.120 

2011 	2010 
kr. 	t.kr. 

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. 

   

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.2011 	 52.244.870 	25.640 

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31.12.2011 	 53.584.801 	26.000 
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Særlige specifikationer 

Personaleomkostninger 

2011 
kr. 

2010 
t.kr. 

Lønninger og gager 47.242.103 45.934 

Pensionsbidrag 4.701.633 4.544 

Andre sociale omkostninger 382.889 316 

52.326.625 50.794 

Antal årsværk inkl, ansatte på sociale vilkår 96 92 

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 3,1 4,2 

Honorar til revisor 
Honorar for lovpligtig revision 60.000 60 

Honorar for andre ydelser end revision 16.500 15 

76.500 75 
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Påtegninger 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæ-
ring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Es-

bjerg Gymnasium & HF. 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse 
nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed: 

• At årsrapporten er rigtig, dvs, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udela-

delser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 

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

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler 

og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 

Esbjerg, den 26. marts 2012 

Daglig ledelse 

Erling Petersson 
Rektor 

Årsrapporten er go endt på bestyrelsesmødet den 26. marts 2012. 

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

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen for Esbjerg Gymnasium & HF 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Esbjerg Gymnasium & HF for perioden 1. januar - 31. december 2011, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifi-

kationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansmini-

steriets Økonomisk Administrative Vejledning. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs, uden væsentlige fejl og mangler i 

overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk 

Administrative Vejledning. 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 besvigel-

ser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssi-

ge skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

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

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi-

sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. decem-

ber 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er 

rigtigt, dvs, uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, 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, og 

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 

understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil-

linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i alle væsentlige hen-

seender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finans-

ministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-

ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen 
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 

tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 

ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Esbjerg, den 26. marts 2012 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Erik H. Pedersen 
statsautoriseret revisor 
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