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Oplysninger om gymnasiet

Skolens navn mm.: Det Kristne Gymnasium
Vasevej 28 - 30
6950 Ringkobing
Telefon: 973231 00
Telefax: 97 32 51 99
Hjemrneside: www.kristne-gym.dk
E-mail: kontor(kristne-gym.dk
CVR-nr.: 860408 16
Regnskabsár: 1. januar - 31. december

Skolens formal: - At grundfste de studerendes tillid til Bibelen og den
frelsesplan, som Gud ved Helligànden har ábenbaret dér.

- Ud fra et kristent livs- og menneskesyn at virke inden for
det danske undervisningssystem efter hver tids behov. KG
underviser i henhold til by om uddannelsen til studenter
eksamen (stx) (gymnasieloven). KG kan omfatte kurser til
andre uddannelser i henhold til den herom til enhver tid
gldende lovgivning.

- At undervise under vrdsttelse af de etiske og stetiske
vrdier, som hojner menneskelivet efter de i Bibelen
âbenbarede love for menneskelivet.

Bestyrelse: Lisbeth G. Trans, formand, Lange-Mullers Vej 12, 7400 Herning
William Ehmsen, nstformand, Harevnget 6, 8450 Hammel
Ole Pedersen, kasserer, Amtrupvej 11, Studsgârd, 7400 Heming
Jes Dideriksen, Rgindvej 16, 6940 Lem St.
Peter Host, Ingersvej 5 st.th., 8220 Brabrand
Inge Osterby, Engparken 119, 6740 Bramming
Ulla Dam-Larsen, Finlandsgade 29, 6950 Ringkøbing

Daglig ledelse: Rektor Karsten Hauge Mortensen
Ledende inspektor Ole Steen Hansen
Kollegieleder Erik Kioster
Okonomiinspektor Erik Samsoe
Pdagogisk inspektor Bent Kongshoj

Revision: Rev isionsfirmaet Bruun & Dalgaard, FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7, Hammerum, 7400 Herning

Bank: Nordea Bank Danmark AIS
Ringkobing afdeling I Heming Erhvervsafdeling



Ledelsens underskrift og habi1itetserk1ring

Undertegnede har dags dato godkendt ârsrapporten for 2012, og vi erk1rer
samtidig pa tro og love at opfylde habilitetskravene i §4, stk. 3 og 4, i by om
private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser.
(Revi sors revision omfatter ikke habi1itetserk1ringen).

Ringkøbing, den 15. marts 2013

Rektor:

Karsten IIaiige Mortensen, rektor

Lisbe G. ans, forniand Peter Host
Lange-Mullers Vej 12 Ingersvej 5, st.th.
7400 Heming 8220 Brabrand

William Ehmsen, nwstformand Inge sterby
Harevnget 6 Engparken 119
8450 Hammel 6740 Bramming

C R- — UU tnt
Ole Pedersen, kasserer Ulla Dam-Larsen
Amtrupvej 11, Studsgârd Finlandsgade 29
7400 Herning 6950 Ringkøbing

%derikse
Røgindvej 16
6940 Lem St.
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Registreret revisionsselskab

DEN UAFHIENGIGE REVISORS ERKLIERINGER

Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution, Det Kristne Gymnasium.

Pàtegning pa àrsregnskabet.

Vi har revideret ârsregnskabet for DSI Det Kristne Gymnasium for perioden 1. januar til 31. de
cember 2012. Arsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter árs
regnskabsloven og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1190 af 8. december 2008.

Ledelsens ansvar for ársregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et ársregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med àrsregnskabsloven og Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Le
delsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et ârsregnskab og en ledelsesberetning uden vsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, samt vaig og anvendelse af en hensigtsmssig regn
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmssige skøn, som er rimelige efter omstndigheder
ne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af àrsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgâede afta
ler og sdvanIig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om àrsregnskabet p grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli
gere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven, samt
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1188 af 8. december 2008. Dette krver, at vi
overholder etiske krav samt planlgger og udfører revisionen for at opnà høj grad af sikkerhed
for, om àrsregnskabet er uden vsentIig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnà revisionsbevis for beløb og op
lysninger i àrsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herun
der vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i ârsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller feji. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
gymnasiets udarbejdelse af et ársregnskab, der giver et retvisende billede. Formálet hermed er
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke at udtrykke
en konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs
mssige skøn er rimelige samt den samlede prsentation af rsregnskabet og ledelsesberet
ningen.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af àrsregnskabet, er i overens
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgàede aftaler og
sdvanhig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnàede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag
konklusion Telefon : 97 11 6800 DAN S KE

BRUUN&DALGAARD E-mail : revisor@bruun-dalgaard.dk REVISORER.

Jernbanegade 7 Web : www.bruun-dalgaard.dk V

7400 HerniTig CVRnr. :1111 1338 SK
V



Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Kon ki us ion
Det er vores opfattelse, at ársregnskabet giver et retvisende billede af Det Kristne Gymnasiums
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af gymnasiets
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsàret 1. januar - 31. december 2012 i overensstem
melse med àrsregnskabsloven og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1190 af 8. de
cember 2008. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af ársregnskabet, er I overens
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgàede aftaler og
sdvanlig praksis.

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anled
ning til at konkludere, at forvaltningen pa de omráder, vi har undersøgt, ikke er varetaget pa en
økonomisk hensigtsmssig made og efter formâlet med bevillingerne. Vi er herunder ikke ble
vet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at tidskudsbetingelserne fra
Indenrigs- og Socialministeriet ikke er opfyldt, eller at tilskuddet ikke er anvendt sparsommeligt
eller efter formàlet. Tilskuddet fra Indenrigs- og Socialministeriet er anvendt I regnskabsaret.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til àrsregnskabsloven gennemlst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger I tiIlg til den udførte revision af ârsregnskabet. Det er pa denne bag
grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med àrs
regnskabet.

Hammerum, den 13. marts 2013.
Revisionsfirmaet Bruun & Dalgaard
registr ret revisionsselskab - FSR

Ca ten Dagard (
registrer9tevisorr?edlem af
FSR — d’anske rVisorer
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Ledelsesberetning for 2012

Hovedaktivitet

Gynmasiets hovedaktivitet er ud fra et kristent livs- og menneskesyn at give undervisning, der
forer frem til studentereksamen (stx). I forbindelse med gymnasiet drives tillige en kostafdeling.

Det regnskabsmassige resultat samt vesent1ige begivenheder i âret

Det okonomiske resultat afàrets drift viser et overskud pt 2.45 8 t.kr. Det ma betragtes som meget
tilfredsstillende og ligger vsent1ig over det budgetterede overskud pa 513 t.kr. Indtgteme er
blevet 1.379 t.kr. storre end forventet, mens de samlede udgifter endte 434 t.kr. under budgettet.

Arselevtallet pa 168,3 har ligget 9,2 elever over det budgetterede, mens antal ârselever i kostafde
lingen pa 125,1 har ligget 4,2 elever over det budgetterede. De højere elevtai har givet et
statstilskud pa 724 t.kr. over budgettet og skolepenge pa 335 t.kr. over budgettet. Blandt de ovrige
indtgter har den nye censurudligningsordning indbragt 121 t.kr, som ikke var budgetlagt.

Pa udgiftssiden ligger den største afvigelse fra budgettet i 1rerlonnen, som endte 652 t.kr. under
budgettet. Det skyldes et lavere antal 1rerlontimer, bl.a. fordi de ekstra elever ikke har udløst
ekstra vaighold og kiasser. Dette afspejles ogsá i nogletallet “Arselever pr. 1rerârsvrk”, som er
steget fra 7,01 til 7,80. Til gengld har de flere kostelever og stigende madpriser gjort, at
udgifterne til kostafdelingen endte 164 t.kr. over budgettet.

Likviditeten har vret god gennem hele áret og har i gennemsnit ligget pa 7,4 mio. kr.
Likviditetsgraden er vokset markant fra 87 i 2011 til 132 i 2012, hvilket er rigelig til den daglige
drift. Ved regnskabsãrets afslutning var den likvide behoidning pa 7,8 mio. kr. I 2012 er der lavet
en omlgning af skolens store lan med et ti11gsbeIøb og en 1øbetidsfor1nge1se fra 8 âr til 20 âr.
Dette vii i de kommende ãr bidrage til likviditeten med godt 600 t.kr. pr. àr.

Arets store renoveringsprojekt har vret spisesalen og foyeromràdet. Der er blevet lavet et bedre
lysindfald i omràdet og vinduer, lofter, belysning, gulv og inventar er blevet udskiftet. Desuden er
der i 2012 renoveret endnu to af de almindelige kiasselokaler samt et mellemliggende 1rerforbe-
redelsesrum. Samlet er der investeret 2,6 mio. kr. i disse projekter.

Det pdagogiske udviklingsarbejde med det 1se1ektiefri grundforløb er fortsat i 2012. 1 ár har vi
igen modtaget tilskud fra Hold Fast programmet; dog kun til efterãrets aktiviteter. Udviklings
arbejdet har sigtet pa udarbejdelse og gennemforelse af et overgangsforløb, der sigter pa en
fokuseret hjlp md i den daglige 1ektie1sning efter grundforløbets heselektiefri periode. Dette
tiltag evalueres af 1reme forãret 2013 med henblik pa korrektioner og erfaringsudveksling.

Parallelt med dette fl1es projekt har et 1rerteam arbejdet med fokus pa drengenes udfordringer
og lring i gymnasiet. Teamet bar afprøvet forskellige praktiske tiltag for at gøre timerne mere
drengeveniige, og der er planlagt vidensdeling til hele 1rergruppen om dette i foraret 2013.

For at fremme diakonal bevidsthed og skrpe det internationale udsyn deltager otte elever og en
1rer i samarbejde med organisationen Viva i et tre ugers sommerprojekt i Honduras. Temaet for
sommerteamet er Just Education og sigtet er at stte fokus pa de uddanne1sesmssige forhold for
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de honduranske unge. Der har i 2012 vret atholdt de første op1ringssamlinger. Dette fortstter
frem til afrejsen. Efter hjemkomsten er det meningen, at erfaringerne fra Honduras skal omsttes
til en kampagne i Danmark, der formidler indtrykkene fra Honduras til danske unge.

Pa IT-omrâdet bar skolen investeret i brbare pc’er til alle 1rere. Det har medført et udviklings
arbejde omkring det tràdlose netvrk for at øge stabiliteten. Dette er lykkedes, og medarbejdeme
melder positivt tilbage om øget og stabil brug af IT i undervisningen.

I skoleäret 2011 / 12 har en af skolens 1rere afsluttet pdagogikum og endnu en lrer er i gang
med pedagogikum i 2012/13. Der har i alt vret afsat 239 t.kr. til efteruddannelse af lreme i
2012, og forbruget har vret 257 t.kr. Dertil kommer en merudgift ved pdagogikumfor1øbene pa
Ca. 150 t.kr.

I efteráret 2012 afgik gymnasiets bestyrelsesformand ved doden. Efterfolgende bar bestyrelsen
dels indkaldt suppleanten, dels konstitueret sig med en ny formand: Lisbeth Trans, Herning.

Forventninger til det nye ãr

I budgettet for 2013 er der regnet med 175 elever i foràret og 166 elever i efteràret, heraf en tilgang
pá48 nye 1.g’ere til skoleàret 2013/14. Budgettet for 2013 udviser da et overskud pa 1,4 mio. kr.
Der er Pt. 176 elever, hvoraf 58 forventes at blive studenter, og de foreløbige søgetal til 2013/14
peger pa 73 elever til den kommende 1 .g. Med et forventet frafald pa 12 ansøgere/elever giver det
et formodet elevtal pa 179 elever til det kommende skoler, sâ budgettet for 2013 forventes at
holde. Tallene vii dog give anledning til en rkke overvejelser om to eller tre stamklasser i 1 .g.

De forelobige ansøgningstal til kostafdelingen tyder pa en stor søgning. 42 af studenterne fraflytter
kostafdelingen til sommer, mens der p.t. er 56 kostansøgere i den kommende 1 .g-àrgang. Der
forventes derfor ingen ledige vrelser pa kostafdelingen, og der er lavet en fornyet lejeaftale med
kommunen om 14 vre1ser pa deres “Career Campus”.

Renoveringen af skolens kiasselokaler fortsttes 1 2013, hvor en storre ombygning af billedkunst
og musikiokalerne er pâbegyndt i februar 2013. Renoveringen indebrer en udvidelse og opgrade
ring af musikiokalet, nyindretning af pedeikontor og rengoringsrum samt nyindretning af kombina
tionsrum til bade billedkunst og almindelig undervisning. Samtidig installeres ventilationsanlg.
Nste etape med ndringer i kokkenafdeling og nybygning af 1rervereIse og hovedindgang er
endnu ikke tidsfastsat.

Likviditeten forventes at vre ti1strkkelig til driften i hele 2013, og de planlagte investeringer
buyer finansieret ved hj1p af driften og kassebehoidningen.

Efteruddannelsen for lreme fortsttes i 2013. Der er i 2013 afsat 339 t.kr. til lrernes
efteruddannelse. En 1rer forventes at afslutte sin pdagogikumuddarmelse i juni 2013.

Begivenheder efter regnskabsãrets afslutning

Der er efter regnskabsàrets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vsentligt vii kunne
pavirke gymnasiets finansielle stilling.
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Arsrapport 2012 Det Kristne Gymnasium

Hoved- og nøgletal

2012 2011 2010 2009 2008
(i t.kr.) (i t.kr.) (i t.kr.) (i t.kr.) (I t.kr.)

Resultatopgørelse
Indtgter i alt 25.376 23.199 23.580 24.320 22.137
Heraf statstilskud 17.700 16.450 16.878 17.501 15.867
Omkostninger vedr. drift i alt 22.189 20.970 22.088 22.139 19.847
Driftsres. før fin. og ekstrao. poste 3.187 2.229 1.492 2.181 2.290
Finansielle poster i alt -729 -722 -840 -956 -940
Driftsresultat før ekstraord. poster 2.458 1.507 652 1.225 1.350
Ekstraordinre poster i alt 0 0 0 0 0
Arets resultat 2.458 1.507 652 1.225 1.350

Balance
AnIgsaktiver i alt 36.978 35.564 35.568 36.358 36.347
Omstningsaktiver i alt 8.585 5.808 6.093 6.430 5.531
Balancesum 45.563 41.372 41.661 42.788 41.878
Egenkapital ultimo 19.891 17.433 15.926 15.275 14.049
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0 0
Langfristetgld I alt 19.148 17.228 18.627 19.878 21.145
Kortfristetgld i alt 6.524 6.710 7.108 7.635 6.684

Pengestromsopgorelse
Driftens likviditetsvirkning I alt 4.378 2.834 1.914 3.859 5600
Investeringers likviditetsvirkn. i alt -3.144 -1.855 -1.014 -1.714 -802
Finansieringens likviditetsvirkn. i a 1.229 -1.339 -1.179 -1.160 -1.117
Pengestrøm, netto 2.463 -360 -279 985 3.681

Regnskabsmssige nogletal

Overskudsgrad 10 6 3 5
Likviditetsgrad 132 87 86 84 51
Soliditetsgrad 44 42 38 36 32
Finansieringsgrad 52 48 52 55 60
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Arsrapport 2012 Det Kristne Gymnasium

2012 2011 2010 2009 2008

Antal elever i gymnasiet pr. 5. se 180 159 150 157 159
Antal elever i kostafd. pr. 5. sept. 135 118 113 129 128
Antal àrselever i regnskabsret 168 153 151 161 152
Antal rselever i kostafdeling 125 115 122 128 125

Skolepenge pr. árselev inki. tilskuc 13.822 13.216 13.026 12.454 11.986
(gymnasiet) (i hele kr.) (i hele kr.) (i hele kr.) (i hele kr.) (i hele kr.)

AntalIreràrsvrk 21,53 21,82 22,47 22,39 21,55
Antal rsvrk for øvrigt personal€ 10,51 9,27 10,20 9,44 9,30
AntalrsvrkiaIt 32,04 31,09 32,67 31,83 30,85
Heraf % ansat pa srlige vilkàr 3,83 188 3,06 3,14 3,24
(sociale klausuler)
Arsvrk = sum af heltidsansatte og deltidsansatte omregnet til heltid

Arseleverpr. Irerarsvrk 7,80 7,01 6,72 7,19 7,05

i hele kr.) (i hele kr.) (i hele kr.) (i hele kr.) (i hele kr.)

Lrerlønomkostn. pr. arselev 74.145 80.960 83.519 76.653 75.598
øvrige lønomkostn. pr. arselev 16.992 17.257 18.752 16.175 15.616
Lønomkostninger i alt pr. àrselev 91.137 98.217 102.271 92.828 91 .214

Undervisningsomkostn. pr. arsele 83.505 87.961 91 .692 85.656 82.991
Ejendomsomkostn. pr. arselev 24.559 25.335 30.585 28.691 24.455
Administrationsomk. pr. arselev 4.724 4.406 5.074 4.941 4.734
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Regnskabet for Det Kristne Gymnasium er udarbejdet i henhold til ársregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser, som fremgár af regnskabsbekendtgorese
nr. 1190 af 8/12 -2008 for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Periodisering

Udgifter og indtegter er henfort til det regnskabsãr, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.
Udgifteme er sàledes medtaget i det âr, hvor ydelsen modtages eller arbejdet prsteres. Indtgterne
er henfort til det àr, hvori retten erhverves eller optjenes. Der udfores dog ikke 1ageropte11ing i
forbindelse med periodisering. Alle forbrugsmaterialer udgiftsfores ved anskaffelse.

Ankegsaktiver

Materielle an1gsaktiver er vrdisat til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der afskrives iinert med fradrag af scrapvrdi over den forventede levetid p følgende made:
IT-udstyr: 3 àr
Udstyr til undervisning: 5 ár
Traktorer og arbejdsmaskiner: 8 àr
Renoveringer af bygninger: 10 âr
Inventar: 10 àr
Anskaffelser under 15.000 kr. ekskl. moms udgiftsfores i anskaffelsesãret.

Vardipapirer

Vrdipapirer er vrdisat til statusdagens borskurs. Bade realiserede kursgevinster og kurstab samt
urealiserede kursgevinster og kurstab medtages i resultatopgorelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender vrdisttes til nominel vrdi med fradrag af henstte1se til imodegáelse af
forventede tab.

Kortfristet gaId

Under kortfristet g1d er medtaget skolens feriepengeforpligtelse og afspadseringsforpligtelse til fast
ansat personale. IEndringer af disse forpligtelser ved àrets udgang er medtaget i resultatopgorelsen.

Ovrige aktiver og passiver

Øvrige aktiver og passiver er optaget til anskaffelsespriser.
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Arsrapport 2012 Det Kristne Gymnasium

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse for áret 2012

Note 2012 2011

(i hele kr.) (it. kr.)

INDT?EGTER

1 Statstilskud 17.700.321 16.450

2 Skolepenge (elevbetaling m.v.) 7.133.704 6.238

3 Andre indtgter 542.178 511

lndtgter i alt 25.376.203 23.199

OMKOSTNINGER

Undervisning

4 Lønomkostninger 12.456.335 12.387

5 Andre omkostninger vedr. undervisning 1.572.565 1.071

Undervisning i alt 14.028.900 13.458

Ejendomsdrift

7 Lønomkostninger 945.089 856

8 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 3.180.892 3.020

Ejendomsdrift i alt 4.125.981 3.876

Kostafdeling

9 Lønomkostninger 1.622.389 1.522

10 Andre omkostninger vedr. kostafdeling 1 .617.855 1 .440

Kostafdeling i alt 3.240.244 2.962

Administration m.v.

11 Lønomkostninger 287.238 263

12 Andre omkostningervedr. administration m.v. 506.469 411

Administration m.v. i alt 793.707 674

Omkostningervedr. drift i alt 22.188.832 20.970

Driftsresultatførfinansielle og ekstraordinre poster 3.187.371 2.229
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Arsrapport 2012 Det Kristne Gymnasium

Finansielle poster 2012 2011

13 Renteindtgter m.v. 30.939 50

14 Renteomkostninger m.v. 760.283 772

Finansielle poster i alt -729.344 -722

Driftsresultat før ekstraordinre poster 2.458.027 1.507

Ekstraordinre poster

15 Ekstraordinre indtgter 0 0

16 Ekstraordinre omkostninger 0 0
Ekstraordinre poster i alt 0 0

ARETs RESULTAT 2.458.027 1.507

Balance
Balance pr. 31. december 2012

2012 2011
Note AKTIVER (i hele kr.) Ci tus. kr.)

Anlgsaktiver

17 Materielle anIgsaktiver 36.977.799 35.564

18 Finansielle anlgsaktiver

AnIgsaktiver i alt 36.977.799 35.564

Omstningsaktiver

19 Tilgodehavender, mci. elevdebitorer 570.833 260

20 Periodeafgrnsningsposter 97.316 95

21 Vrdipapirer 72.719 72

22 Likvide beholdninger 7.844.800 5.381
Omstningsaktiver i alt 8.585.668 5.808

Aktiver i alt 45.563.467 41.372
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Arsrapport 2012 Det Kristne Gymnasium

Note PASSIVER 2012 2011

(i hele kr.) (it. kr.)

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar 2012 17.433.159 15.926

17 Opskrivning 0 0

23 HenlggeIser 0 0

23 Egenkapital i øvrigt (overført rsresultat) 2.458.027 1 .507

Egenkapital i altpr. 31. december2012 19.891.186 17.433

24 Hensatte forpligtelser 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 0 0

Gld

25 Langfristet gld

Statslàn

Kommunale Ian 1.684.700 1.685

Kreditforeningsn 17.463.222 15.543

Anden Iangfristet gId

Langfristetgld i alt 19.147.922 17.228

Kortfristet gld

Kortfristet del af langfristet gId 708.491 1 .399

26 Anden kortfristetgld 3.115.587 2.927

27 Periodeafgrnsningsposter 2.700.281 2.385

Kortfristet gld I alt 6.524.359 6.711

Gld I alt 25.672.281 23.939

Passiver i alt 45.563.467 41 .372

28 Andre forpligtelser

Sikkerhedsstillelse 14.450.000 16.000
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Pengestrømsopgørelse

2012 2011

(i hele kr.) (it. kr.)

Driftens likviditetsvirkning

Arets resultat 2.458.027 1 .507

Afskrivninger og tab ved salg 1 .729.371 1 .859

IEndring kortfristetgId 188.586 -429

?Endring forud modtagne indtgter 315.432 -28

/End ring af tilgodehavender -310.870 -77

/Endring af forudbetalte udgifter -2.589 0

/Endring Iegatkapital -330 2

Driftens Iikviditetsvirkning i alt 4.377.627 2.834

Investeringers likviditetsvirkning

Betaling for anlgsaktiver -3.173.136 -1.855

Modtaget fra saig af anIgsaktiver 29.500 0

Investeringers Iikviditetsvirkning i alt -3.143.636 -1.855

Finansieringens likviditetsvirkning

Tilbagebetaling af gId -887.210 -1 .339

Optagelseaflàn 2.116.625 0

Finansieringens Iikviditetsvirkning i alt 1.229415 -1.339

Arets likviditetsvirkning fra driften,

investeringer og finansiering 2.463.406 -360

Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsàret 5.381 .394 5.741

Summen at rets Iikviditetsvirkning fra

driften, investeringer og finansiering 2.463.406 -360

Likvide midler pr. 31. december i regnskabsàret 7.844.800 5.381

1-,
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Noter

Statstilskud 2012 2011

(i hele kr.) (i t.kr.)

Generelt driftstilskud, gymnasiet 12.173.948 11.396

Bygningstilskud, gymnasiet 1.126.795 1.109

Tilskud til kostafdeling, gymnasiet 4.367.660 3.891

øvrige statstilskud 31 .918 54

Dispositionsbegrnsning 2010 0 0

Statstilskud i alt 17.700.321 16.450

2 Skolepenge

Skolepenge gymnasiet, netto 1 .990.877 1 .641

Tilskud til nedbringelse af skolepenge 304.426 318

Opholdsbetaling fra forIdre, netto 3.689.958 2.912

Tilskud til nedbringelse at betaling for

ophold p kostafdeling 900.473 1 .081

Opholdsbetaling fra off. myndigheder 54.620 158

Betaling for ekskursioner m.v. 193.350 127

Skolepenge i alt 7.133.704 6.237

3 Andre indtgter

Lejeindtgterfra lokaler m.v. 18.697 17

Lejeindtgter fra boliger m.v. 0 0

Ansattes betaling for kost 30.738 34

Saig fra kostafdeling 71 .882 85

Elevers betaling for vask 19.252 21

Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende 11 .200 11

Gayer og private tilskud 30.089 12

Julebazar 101.308 93

øvrige indtgter og andre tilskud 259.012 238

Andre indtgter i alt 542.178 511

- H -
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4 Lønomkostningervedr. undervisning 2012 2011

Løn til leder og lrere 11.015.635 11.056

Pension rere 1.346.962 1.388
ATP mv. lrere 36.576 35
AER, flexjob m.v. 158.763 190

Regulering afspadseringsforpligtelse 98.200 -40

Regulering feriepengeforpligtelse -49.801 -92

Lønrefusioner 0 0
Tilskud fra vikarkassen for private gymnasier -1 50.000 -150

Tilskud efter by om barselsudligning 0 0
Lønomkostning vedr. undervisning i alt 12.456.335 12.387

5 Andre omkostninger vedr. undervisning

Undervisningsmaterialer 43.737 30

Bøger, tidsskrifter m.v. 374.530 301

Fotokopiering 69.194 91

Lejrskoler og ekskursioner 258.949 159

Inventar og udstyr, vedligeholdelse 23.127 18
Inventar og udstyr, anskaffelse 207.469 38
Afskrivning vedr. undervisning 191 .646 148

øvrige omkostninger vedr. undervisning 403.913 286
Andre omkostninger vedr. undervisning i alt 1.572.565 1.071

7 Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift

Løn pedeller m.v. 1.051.592 947

Pension pedeller m.v. 128.885 117

ATP mv. pedeller 8.179 7
Regulering feriepengeforpligtelse 30.278 -23

Lønrefusioner -273.845 -192

Tilskud efter by om barselsudligning 0 0
Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift I alt 945.089 856
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8 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 2012 2011

Lejeomkostninger 183.238 5

Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer 155.226 141

Varme,elogvand 1.095.154 1.021

Rengøring 86.908 76

Vedligeholdelse 328.510 193

Afskrivning vedr. ejendomsdrift 1.322.345 1.569

øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift 9.511 15

Andre omkostn. vedr. ejendomsdrift i alt 3.180.892 3.020

9 Lanomkostninger vedr. kostafdeling

Løn køkkenpersonale 1.503.691 1.324

Pension køkkenpersonale 228.054 204

ATP m.v. køkkenpersonale 14.940 13

Regulering feriepengeforpligtigelse køkken -4.396 5

Lønrefusioner køkkenpersonale -119.900 -24

Tilskud efter by om barselsudligning 0 0

Lonomkostninger vedr. kostafdeling i alt 1.622.389 1.522

10 Andre omkostninger vedr. kostafdeling

Madvarer 1.248.417 1.159

Køkken inventar, vedligeholdelse 38.659 27

Køkkeninventar, anskaffelse 0 0

Kollegleinventar, vedligeholdelse 47.162 39

Kollegieinventar, anskaffelse 0 7

Afskrivning vedr. kostafdeling 200.700 141

Fritidsaktiviteter/weekends 59.282 34

øvrige omkostninger vedr. kostafdeling 23.635 33

Andre omkostningervedr. kostafdeling i alt 1.617.855 1.440

11 Lonomkostning vedr. administration m.v.

Løn sekretr 246.522 231

Pension sekretr 36.443 34

ATPm.v.sekretr 1.901 2

Regulering feriepengeforpligtigelse sekretr 2.372 -4

Lenomkostn. vedr. administration i alt 287.238 263
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12 Andre omkostningervedr. administration 2012 2011

Revision 131 .000 76
Andre konsulentydelser 62.500 63
Tab pa debitorer (inki. skolepenge) 3.016 0
Vikarkassebidrag 15.040 16
Markedsføring 65.137 69
Kontorartikier, porto, telefon mv. 58.389 54
Kontorinventar, vedligeholdelse 1 .175 0
Kontorinventar, anskaffelse 26 0
Afskrivning vedr. administration 14.680 1
Personaleudgifter 31 .489 16
Reprsentation 714 0
øvrige omkostninger vedr. administration 123.303 116
Andre omkostninger vedr. administration i alt 506.469 411

13 Renteindtgter m.v.

Renteindtgter fra pengekonti 30.575 50
Renter mv. af vrdipapirer 0 0
Realiserede og ureaiserede kursgevinster 364 0
Renteindtgter i alt 30.939 50

14 Renteomkostninger m.v.

Prioritetsrenter 713.000 770
Renteudgifter vedr. driftslàn/kassekredit m.v. 34 0
Morarenter, omkostninger ved laneoptagelse m.v. 47.249 0
Realiserede og urealiserede kurstab 0 2
Renteomkostninger m.v. i alt 760.283 772
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2012 2011

18 Finansielle anlgsaktiver

19 Tilgodehavender

Statstilskud tilgode 0 0

Elevdebitorer 83.726 92

Andre tilgodehavender 487.107 168
Tilgodehavender i alt 570.833 260

20 Periodeafgrnsningsposter (udgifter)

Forudbetalte Iønninger 97.316 95

Andre forudbetalinger 0 0
Periodeafgrnsningsposter i alt 97.316 95

21 Vrdipapirer

Legatkapitat 72.719 72
Vrdipapirer i alt 72.719 72

22 Likvide beholdninger

Kasse 0 0

Nordea driftskonto 3.066.676 3.371

Nordea VISA-konto 40.223 10

Nordea aftalekonti 4.000.000 2.000

vestjysk BANK driftskonto 37.901 0

vestjysk BANK aftalekonto 700.000 0
Likvide beholdninger i alt 7.844.800 5.381

23 Egenkapital

Saldo pr. 1. januar 2012 17.433.159 15.926

Overført af rets resultat 2.458.027 1.507
Egenkapital pr. 31. december 2012 19.891.186 17.433
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2012 2011
24 Hensatte forpligtelser 0 0

25 Langfristet gld

Kommunalt grundln, rente- og afdragsfrit 1.684.700 1 .685
Nordea Kredit, 12,087 mb. kr., rest 19 1/4 r 11.767.363 0
Nordea Kredit, 16,809 mio. kr., omlagt 0 10.262
Nordea Kredit, 3,848 mio. kr., rest 19 àr 3.848.000 4.009
Nordea Kredit, 710 t. kr., rest 22 1/2 r 607.468 623
Nordea Kredit, 2,145 mio. kr., rest 41,4 àr 1.948.882 2.048
Inden for 1 àr forlalder -708.491 -1 .399
Langfristet gId i alt (forfalder efter I àr) 19.147.922 17.228

Inden for 5 ár forfalder 3.793.957 7.414

26 Anden kortfristet geld

Kassekreditmaksimum: 750.000 kr.

A-skat og AM-bidrag 36.740 34
Skyldig løn og pensionsbidrag 9.296 3
ATP og FerbeKonto 27.101 21
Feriepengeforpligtelse 1 .749.122 1 .771
Afspadseringsforpligtelse 619.200 521
Depositum elever 356.000 318
Andengld 318.128 259
Anden kortfrastetgld i alt 3.115.587 2.927

27 Periodeafgrnsningsposter (indtgter)

Statstilskud forud modtaget, md. kostopholdsstøtte 2.434.177 2.165
Skolepenge forud modtaget 266.104 220
Periodeafgrnsningsposter i alt 2.700.281 2.385

28 Andre forpligtelser

Sikkerhedsstiltelse 14.450.000 16.000

I tiIflde af likvidation skal tilskud fra tidligere amt og kommune til oprettelse p
i alt 3 millioner kr. tilbagebetales.

Til sikkerhed for mellemvrende med pengeinstitut er stillet pant p 1,55 mio. kr. og
12,90 mio. kr. i ejendommene.
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SrIige specifikationer

Beregning af egendkning, jf. § 7 I tilskudsbekendtgørelsen

for private gym nasieskoler m.v.

Beløb i hele kr.

Skolepenge, netto (note 2) 1 .990.877

Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2) 304.426

Andre indtgter i alt (note 3) 542.178

- lejeindtgter fra ansattes leje af bolig og lignende 0

- ansattes og elevers betaling for màltider, vask mv. -121 .872

Andre indtgter i alt, netto ---> 420.306

Renteindtgter mv. i alt (note 13) 30.939

Egendkning alt 2.746.548

Arseleverialt 168

Egendkning pr. rselev 16.349
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