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LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING

BestyreLsen og rektor har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for Det Kristne
Gymnasium.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 om
regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, hushoLdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoLer), frie
grundskoler, private skoler for gymnasiaLe uddannelser m.v. og produktionsskoLer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gymnasiets aktiver, passiver og
finansieLle stiLling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af gymnasiets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indehoLder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler, Ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyLdige økonomiske hensyn ved
gymnasiets forvaLtning.

Ringkøbing, den

Rektor:

Karsten Huge Àortensen

BestyreLsen erklærer samtidig på tro og Love at opfylde habilitetskravene i 4 i lov om private
gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser nr. 891 af 29. juni 2016. Revisors revision omfatter ikke
habilitetserklæringen.

BestyreLsens medlemmer:

William Ehmsen Lisbeth . Trans Lisetotte Rasmussen

ErUng &Se3e odQrre4
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Til ledelsen af Det Kristne Gymnasium

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Det Kristne Gymnasium for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø relse, balance, pengestrømsopgørelse, noter
og særLige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om private gymnasieskoLer,
studenterkurser og hf-kurser nr. 891 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013
(regnskabsbekendtgø relsen).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gymnasiets aktiver, passiver og
finansielLe stilling pr. 31. december 2016 samt af resuLtatet af gymnasiets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om private
gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser nr. 891 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1490 af 16.
december 2013 (regnskabsbekendtgørelsen).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmeLserne i bekendtgøreLse nr. 1595 af 14. december 2015 om revision og titskudskon
trol m.m. ved efterskoLer og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og
kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af gymnasiet i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundLag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser nr. 891 af 29. juni
2016 og bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eLler fejL.

Ved udarbejdeLsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere gymnasiets evne til at
fortsætte driften; at opLyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er reLevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre Ledelsen
enten har tiL hensigt at Likvidere gymnasiet, indstilLe driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejhnformation, uanset om denne skyldes besvigetser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 14.
december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,
private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og
produktionsskoler, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1595
af 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grund-
skoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)
m.v. og produktionsskoler, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, uciformer og udfører revisionshandtinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigeLser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvige[ser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildtedning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshand[inger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• KonkLuderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundLag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om gymnasiets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at gymnasiet ikke
længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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UdtaleLse om tedeLsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for LedeLsesberetningen.

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

I tilknytning tit vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at Læse tedetsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om tedeLsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eLLer på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om Ledelsesberetnirigen indehoLder krævede oplysninger i
henhoLd tit lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser nr. 891 af 29. juni 2016 og
bekendtgøreLse nr. 1490 af 16. december 2013 (regnskabsbekendtgøretsen).

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at tedeLsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1490 af 16.
december 2013 (regriskabsbekendtgøreLsen). Vi har ikke fundet væsentlig fejLinformation i Ledetsesbe
retningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaLtnlngsrevislon
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaftæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaLtningen af de midLer og
driften af gymnasiet, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregriskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisiorisskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
forvaltningsrevisiori. Ved juridisk-kritisk revision efterprever vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaftæggetsen, er i overensstemmelse
med meddelte beviLLinger, Love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanLig praksis.
Ved forvaLtningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eLLer dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
gymnasiet, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anLedning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skat vi rapportere herom.

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

Herning, den ,72_
BDO Statsautoriseret revisionsaktieseLskab
CVR-nr. 20 22 26 70

ækJakobsen
Sta tonseret revisor
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GENERELLE OPLYSNINGER OM SKOLEN

Skolen Det Kristne Gymnasium
Vasevej 28 - 30
6950 Ringkøbing
Telefon: 97 32 31 00
Hjemmeside: www.kristne-gym.dk
E-mail: kontor@kristne-gym.dk
Skolekode 667.016
CVR-nr. 86 04 08 16

Gymnasiet er en selvejende institution med hjemsted i Ringkøbing-Skjern
Kommune.

Formål Gymnasiets formål er iføLge dens vedtægter ( 1):
- At grundfæste de studerendes tilLid til Bibelen og den frelsespLan, som Gud
ved Helligånden har åbenbaret dér,
- Ud fra et kristent livs- og menneskesyn at virke inden for det danske
undervisningssystem efter hver tids behov. KG underviser i henhold til Lov om
uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). KG kan omfatte
kurser til andre uddannelser i henhold tiL den herom tiL enhver tid gældende
Lovgivning,
- At undervise under værdsætteLse af de etiske og æstetiske værdier, som
højner menneskelivet efter de i Bibelen åbenbarede love for menneskelivet.

Bestyrelse William Ehmsen, Harevænget 6, 8450 Hammel
Lisbeth G. Trans, Lange Müllers Vej 12, 7400 Herning
LiseLotte Rasmussen, Palmelunden 13, 8960 Randers Sø
Erling Ipsen, Jadevej 17, 8541 Skødstrup
Bente Sejergaard, Brejningvej 12, 6971 Spjald
Thorkild Bjerregaard, Rosenholmvej 10, 7400 Herning
Ole Pedersen, Amtrupvej 11, 7400 Herning

Rektor Karsten Hauge Mortensen

Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieseLskab
Birk Centerpark 30
7400 Herning

Pengeinstitutter Nordea Bank Danmark A/S
Østergade 4-6
7400 Herning

Vestjysk Bank
Torvet 2
6950 Ringkøbing
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HOVED- OG NØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2012

Resultatopgørelse (i tkr.)
Indtægter i alt 28.396 26.579 27.012 27.277 25.376
Heraf statstilskud 19.791 18.582 19.062 19.142 17.700
Omkostninger vedr. drift i alt 25.431 24.471 23.290 22.849 22.189
Driftsresultat før finansietle poster 2.965 2.108 3.722 4.428 3.187
Finansielle poster i aLt -944 -525 -722 -727 -729
Årets resuLtat 2.020 1.583 3.000 3.701 2.458

Balance (i tkr.)
Anlægsaktiver i alt 46.999 43.809 41 .708 37.046 36.978
Omsætningsaktiveri alt 7.031 8.234 9.404 11.642 8.585
Balancesum 54.030 52.043 51.112 48.688 45.563
Egenkapital ultimo 30.195 28.175 26.592 23.592 19.891
Langfristet gæld i alt 16.408 17.293 18.156 18.416 19.148
Kortfristet gæLd i alt 7.427 6.575 6.363 6.710 6.524

Pengestømsopgørelse (i tkr.)
Driftens likviditetsvirkning i alt 6.280 4.515 4.701 5.852 4.378
Investeringers Likviditetsvirkning i alt -6.560 -4.664 -6.448 -1.820 -3.144
Finansieringens likviditetsvirkning i aLt -864 -850 -699 -708 1.229
Pengestrøm, netto -1.144 -999 -2.446 3.324 2.463

Regnskabsmæssige nøgletal
Overskudsgrad 7,1 6,0 11,1 13,6 9,7
(driftsresultat før ekstraordinære poster i
% af indtægter)
Likviditetsgrad 94,7 125,2 148,0 174,0 132,0
(omsætningsaktiver i forhold til
kortfristet gæld)
Soliditetsgrad 55,9 54,1 52,0 48,0 44,0
(egenkapital i % af aktiver ultimo)
Finansieringsgrad 34,9 39,5 43,5 50,0 52,0
(langfristet gæld i % af materielle
anlægsaktiver)

Skolepenge pr. årselev, inkl, tilskud
til nedbringeLse af skoLepenge (i hele
kr.) 15.227 15.452 15.310 15.257 14.813

Antal årselever i regnskabsåret 181,0 165,0 167,0 175,0 168,0
Antal årseleverikostafdeling 147,8 134,0 129,0 133,0 125,0

Antal elever i gymnasiet pr. 5.
september 192 174 160 173 180
Antal elever i kostafdelingen pr. 5.
september 153 144 127 131 135

Antal Lærerårsværk 21,9 20,6 20,8 21,4 21,5
Antal årsværk for øvrigt personale 12,1 10,9 10,6 10,2 10,5
Antal årsværkiaLt 34,0 31,5 31,4 31,6 32,0
Heraf procentandeL ansat på særlige
vilkår (sociaLe kLausuler):
Flexjob 4,1 4,5 4,5 4,0 3,8

Årseleverpr. Lærerårsværk 8,3 8,0 8,0 8,2 7,8



IBDO 8

HOVED-OGNØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2012

Enhedsomkostninger er i hele kr.
Lærerlønsomkostninger pr. årsetev 72.856 75.238 76.611 71.771 74.145
øvrige lønomkostninger pr. årseLev 20.069 20.065 17.688 16.779 16.992
Lønomkostningeri alt pr. årsetev 92.925 95.303 94.299 88.550 91.137

Undervisningsomkostninger pr. årselev 82.919 87.263 86.193 80.091 83.505
Ejendomsomkostninger pr. årselev 27.936 30.454 26.787 25.043 24.559
Kostafdelingsomkostninger pr.
koste(ev 28.299 28.578 27.356 26.649 25.922
Administrationsomkostninger pr.
årselev 6.541 7.384 5.352 5.180 4.724



IBDO
LEDELSES BERETN ING

Gymnasiets hovedaktiviteter
Gymnasiets hovedaktivitet er ud fra et kristent livs- og menneskesyn at give undervisning, der fører
frem til studentereksamen (stx). I forbindeLse med gymnasiet drives også en kostafdeling.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der har ikke været konstateret usikkerhed vedrørende indregning og måling.

Usædvanlige forhold
Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanLige forhold.

Redegørelse for gymnasiets økonomiske udvikling
Det økonomiske resuLtat af årets drift viser et overskud på 2.020 tkr. Det betragtes som tilfreds
stiLlende og Ligger noget over det budgetterede overskud på 671 tkr. Indtægterne er blevet 135 tkr.
mindre end forventet, mens de samlede udgifter endte I .485 tkr. under budgettet.

Årselevtallet på 181,0 og antal årselever i kostafdelingen på 147,8 har ramt det budgetterede, mens de
ikke-budgetlagte brobygningselever har givet et statstilskud på 81 tkr. over budgettet. Blandt de øvrige
indtægter var der ikke budgetlagt med støttemidler til elever fra SpecialSU og kommuner på 15 tkr., og
julebasarens indtægter blev 27 tkr. større end budgetteret.

Den store stigning i elevtallet har præget udgifterne på personaleområdet såvel som på de direkte
aktivitetsafhængige som kost og forbrug. På ingen områder har dette dog oversteget budgettet.

Afholdte omkostninger til undervisning er 658 tkr. under budgettet, mens personalebudgettet for
teknisk og administrativt personale stort set ligger på niveau.

De øvrige driftsomkostninger udgør samlet set 1.218 tkr. mindre end budgetteret. Det er især på
ejendomsdriften, der er brugt mindre end budgetteret, hvilket skal ses på baggrund af de valgte
løsninger, der har mere varig karakter end oprindeligt budgetteret. Således er der ved årets begyndelse
afsluttet byggeri af en ny kolLegiebygning og i forsommeren købt en pavillonbygning. Dette er i året
samlet aktiveret inkl, inventar med 5.286 tkr. I alt er der på ejendomsdriften brugt 943 tkr. mindre end
budgetteret.

Der er i årets løb skiftet revisor. Ikke anvendt hensat beløb til tidligere revisor 26 tkr. er i den
forbindelse incltægtsført. Der er under finansielle poster tilbageført restsaldi på aktiverede
låneomlægningsomkostninger vedr. indfriede lån. Dette udgør i året 446 tkr.

I 2015 blev overskuddet 1,6 mio. kr., idet indtægterne var 26,6 mio. kr. og udgifterne 25,0 mio. kr.

I 2016 blev overskuddet 2,0 mio. kr., idet indtægterne var 28,4 mio. kr. og udgifterne 26,4 mio. kr.

De større indtægter i 2016 skyldes en stor stigning i årselevtallet. De forøgede udgifter ligger
fortri nsvist på undervisni ngs- og kostafdelingsomkostningerne samt finansielle omkostninger.

Likviditeten har været god gennem hele året og har i gennemsnit ligget på 7,2 mio. kr.
Investeringsaktiviteten har sænket likviditetsgraden fra 125 i 2015 til 95 ved udgangen af 2016. Ved
regnskabsårets afslutning var den likvide beholdning på 6,7 mio. kr.

For tredje år i træk toppede KG Dansk Erhvervs undersøgelse af de danske gymnasiers løfteevne.

Vi glæder os over dette stabilt flotte niveau. Og er samtidig meget bevidste om, at det bæres af den
ikke særligt glamourøse skolehverdag med fokus på eleverne og deres læring.

I 2016 reviderede og fornyede vi vores læse-lektie-fri koncept. Under overskriften “Fra elev til
studerende” opstillede vi en række fælles pædagogiske mål for både elever og lærere, som skal være
med til at gøre overgangen til gymnasiets krav og undervisningsvirkelighed lettere for 1. g-erne. Det
tiltag skaber både fornyet pædagogisk debat i lærergruppen og fører til en tydeligere italesættelse af
og indføring i gymnasieverdenen.
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Redegørelse for gymnasiets økonomiske udvikling (fortsat)
To værciisamlinger har præget skoleåret. Hele personalegruppen har sammen med
bestyrelsesmedlemmer arbejdet intenst med KG’s værdier og historie - og nået frem til nogle konkrete
værdiord, vi vil bruge som pejlemærker, og som vi samtidig har arbejdet på at konkretisere, så de
bliver mere operationelle. En væsentlig proces for en værdibaseret skole.

Fra efteråret ‘16 definerecie vi en ny opgave, hvor en lærer som en mindre del af sin ansættelse fik en
opgave som pædagogisk koordinator. Hensigten er, at styrke sammenhængen i det pædagogiske
udviklingsarbejde og få løst nogle af de tilbagevendende pædagogiske opgaver. Det initiativ er vi glade
for, og det har afsat både god inspiration og sund opfølgning på tiltag og aftaler.

I løbet af efteråret blev vi for alvor klar over, at vi i højere grad end vanligt var udfordret af en gruppe
elever, der alle i forskellig grad havde Aspergers. Det satte os i gang med et udviklingsarbejde både
pædagogisk og socialt for at løfte denne opgave bedst muligt. Ud over kurser for lærerne, blev denne
ekstra indsats bl.a. muliggjort i kraft af en deltidsansættelse af en trivselsmedarbejder på
kostafdelingen.

Selvsagt har gymnasiereformen også krævet en ekstraindsats. De mange forandringer gør, at både
udbud og strukturer er blevet gennemarbejdet. Og så ser vi fremad mod et år, der vil blive præget af
reformimplementering.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud
Gymnasiet har ikke i regnskabsåret haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentlige
støttede institutioner.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, der kan have indflydelse på
regnskabets aflæggelse.

Gymnasiets forventninger til fremtiden
I budgettet for 2017 er der regnet med 182 elever i foråret og 194 elever i efteråret, heraf en tilgang
på 56 nye 1. g’ere til skoleåret 201 6/17. Budgettet for 2017 udviser et overskud på 432 tkr.

Der er p.t. 185 elever, hvoraf 45 forventes at blive studenter. De foreløbige søgstal til 2016/17 peger
på 55 elever til den kommende 1. g samt en tilgang på 4 elever i 2. g. Med et forventet frafald på 5
ansøgere/elever giver det et formodet elevtal på 195 elever til det kommende skoleår, så budgettet for
2017 forventes at holde.

De foreløbige søgstal til kostafdelingen sammenstillet med den forventede fraflytning fra dimitterende
3. g-ere og andre udflyttende elever tyder på, at kollegiets kapacitet slår til og stort set vil være fyldt
hele året.

Næste etape af skolerenoveringen omfatter naturfagslokalerne og er startet i 1. kvartal 2017.
Lokalerne bliver udvidet med ca. 1/3 i areal. Projektet forventes at koste ca. 3,5 mio. kr.

Likviditeten forventes at være tilstrækkelig til driften i hele 2017, og der vil kun i mindre grad være
behov for supplerende finansiering ved et kortsigtet banklån.

Efteruddannelsen for lærerne fortsættes i 2017, hvor der er afsat 200 tkr. til formålet. To lærere læser
et tredje undervisningsfag, en forventes at tage pædagogikum og en er ved at afslutte sin
kandidatuddannelse.

Resultat og overskudsdisponering
Årets resultat blev et overskud på 2.020.121 kr.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.
Overført til næste år 2.020.121
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Årsregnskabet for Det Kristne Gymnasium for 2016 er afLagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigetser, som fremgår
af bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 om regnskab for private skoler for gymnasiale
uddannelser m.v.

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansieLle aktiver og forpLigtelser. I resultatopgøreLsen indregnes LigeLedes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele viL tilflyde
gymnasiet, og aktivets værdi kan måles påLidetigt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
gymnasiet, og forpligteLsens værdi kan måles pålideLigt.

Ved første indregning måLes aktiver og forpligtelser til kostpns. Efterfølgende måLes aktiver og
forpLigtelser som beskrevet for hver enkeLt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhoLd, der eksisterede på baLancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materieLle anLægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning tiL den Lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Statstilskud
StatstiLskuddet omfatter modtaget og beregnet tilskud, der kan reLateres til perioden. Heri indgår
fælLesudgifts- og undervisningstiLskud, som er beregnet på grundlag af dels elevtallet pr. 5. september i
forrige finansår vægtet med 7/12 og deLs af elevtaltet pr. 5. september i finansåret vægtet med 5/12.

Endvidere er der indtægtsført et grundtiLskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et
årselevafhængigt tilskud.

Skolepenge
Skolepenge resuLtatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsmåneder.

Andre indtægter
Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til gymnasiets undervis
ningsaktivitet.

Omkostninger
Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af føLgende formålsopdeling af omkostninger:
- Undervisning.
- Ejendomsdnft.
- Kostafdeling.
- Administration mv.
- Finansielte poster.

Formålene omfatter udgifter såsom personaLeudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv.
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Periodisering
Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn tiL betalingstidspunktet.
Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydeLsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne
henføres til det år, hvori retten erhverves eLLer optjenes.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resuLtatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
MaterieLle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er kLar til at bLive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

Ejendomme og instaLLationer 10-30 0-50% af kostpris
Ejendomsmateriel 5-10 0%
Inventar og udstyr, undervisning 3-10 0%
Inventar og udstyr, kostafdeLing 5-10 0%
Inventar og udstyr, administration 3-10 0%

Investeringer i samlede kLassesæt af undervisningsinventar, herunder edb-anskaffelser, anses i af
skrivningshenseende som et anlægsaktiv.

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 18.750 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter tiL
reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt.

Fortjeneste eLler tab ved afhændelse af materielLe anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resuttatopgøreLsen under afskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles tiL amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer tiL nominel værdi. Værdien
reduceres med nedsknvning til imødegåeLse af forventede tab.

Legatkapital
Den båndlagte legatkapital er indregnet under omsætningsaktiver og modposten er specificeret som en
særskilt post i gymnasiets egenkapitaL.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsni ngsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter
følgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
GæLd er målt til amortiseret kostpris svarende tiL nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgøretsen viser gymnasiets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investerings
aktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begynd
else og sLutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter
samt ændring i dnftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og
finansietle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på langfristet gæld.

Likvider:
Likvicier omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

NØGLETAL

NøgletaL er udarbejdet i overensstemmeLse med bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 for
private skoler for gymnasiale uddannelser mv. Der henvises til oversigt over hoved- og nøgletal
vedrørende formlen for beregning af de enkelte nøgLetal.



IBDO 14

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2016 2015

Årsetever 181,0 165,0

StatstiLskud i 19.790.698 18.581.505
Skotepenge m.m 2 8.154.908 7.613.463
Andre indtægter 3 450.070 384.152

INDTÆGTER. 28.395.676 26.579.120

Lønomkostninger 4 13.186.953 12.414.215
Andre omkostninger vedr, undervisning 5 1.821.369 1.984.121
Undervisning 15.008.322 14.398.336

Lønomkostninger 6 928.378 992.642
Andre omkostninger vedr. ejendomsdnft 7 4.128.027 4.032.308
Ejendomsdrift 5.056.405 5.024.950

Lønomkostninger 8 2.256.358 1.951.946
Andre omkostninger vedr. kostafdeLing 9 1.926.216 1.877.504
Kostafdeling 4.182.574 3.829.450

Lønomkostninger 10 447.743 366.215
Andre omkostninger vedr, administration mv 11 736.139 852.161
Administration mv 1.183.882 1.218.376

DRIFTSOMKOSTNINGER 25.431.183 24.471.112

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL 2.964.493 2.108.008

Renteindtægter mv 12 23.289 27.150
Renteomkostninger mv 13 -967.661 -552.192
Finansielie poster -944.372 -525.042

ÅRETS RESULTAT 2.020.121 1.582.966



BDO
BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

15

2016 2015

Ejendomme
Ejendomsmateriel
Inventar, undervisning
Inventar, kostafdeling
Inventar, administration
Materielle anlægsaktiver

43.251.547
39.080

1.347.082
2.000.737

360.456
15 46.998.902

40.727.401
23.500

1.261.900
I .443.900

352.600
43.809.301

ANLÆGSAKTIVER 46.998.902 43.809.301

OMSÆTNINGSAKTIVER.

AKTIVER

PASSIVER

54.030.038 52.042.859

Egenkapital i øvrigt 20 30.195.327 28.175.206

EGEN KAPITAL 30.195.327 28.175.206

Kommunale lån
Kreditforeningslån
Langfristet gæld

1.684.700
14.723.302

21 16.408.002

1.684.700
15.607.921

17.292.621

21 884.620
22 3.347.532
23 3.194.557

7.426.709

863.723
3.435.691
2.275.618

6.575.032

GÆLD 23.834.711 23.867.653

PASSIVER 54.030.038 52.042.859

Eventualposter mv. 24

Tilgodehavender 16 279.114 338.867
Periodeafgrænsningsposter 17 100. 503 99.710
Likvide beholdninger 18 6.583.732 7.724.640
Legatmidler 19 67.787 70.341

7.031.136 8.233.558

Kortfristet del af langfristet gæld
Anden kortfristet gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristet gæld

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 25
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

2016 2015

Årets resultat 2.020.121 1.582.966

Afskrivninger indeholdt i resuLtatet 2.924.537 2.562.747
Realisationstab, anlægsaktiver 445.922 0
Ændring i tilgodehavender 59.753 171.790
Ændring i periodeafgrænsningsposter, aktiver -793 -446
Ændring i kortfristet gæLd -88.158 198.592
Ændring i periodeafgrænsningsposter, passiver 918.939 -722

DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING 6.280.321 4.514.927

BetaLing for antægsaktiver -6.560.060 -4.664.075
Modtaget fra salg af antægsaktiver -1 0

INVESTERINGERS LIKVIDITETSVIRKNING -6.560.061 -4.664.075

Tilbagebetaling af gæld -863.722 -849.954

FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING -863.722 -849.954

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING FRA DRIFTEN, INVESTERINGER OG
FINANSIERINGEN -1.143.462 -999.102

Likvide beholdninger og legatkapital primo 7.794.981 8.794.083

Likvide beholdninger og (egatkapital ultimo 6.651.519 7.794.981
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NOTER

2016 2015 Note

Statstilskud
Grundtitskud I .960.000 2.000.000
Fællesudgiftstftskud 1 .193.308 1 .121 .878
Undervisningstilskud 9.043.259 8.477.695
Bygningstilskud 1.371.225 1.273.885
Tilskud til kostafdeling 5.298.315 4.871 .248
Færdiggørelsestitskud 685.800 685.290
Tilskud til A-fag 205.380 228.850
Øvrige statstilskud 81.266 87.804
Dispositionsbegrænsning -47.855 -165.145

19.790.698 18.581.505

Skolepenge m.m. 2
Skotepenge netto:
Skotepenge 2.349.630 2.046.450
Tilskud til nedbringetse af skotepenge 256.303 319.516

2.605.933 2.365.966

Opholdsbetaling fra foræLdre:
OphoLdsbetaling fra forældre 4.319.976 3.830.930
TiLskud tiL nedbringelse afopholdsbetaling 1.060.928 1.155.747

5.380.904 4.986.677

OpholdsbetaLing fra offentLige myndigheder:
OpholdsbetaLing fra offentlige myndigheder 17.971 77.220

17.971 77.220

Betaling for materialer, bøger og ekskursioner:
Betaling for ekskursioner 149.600 183.600

149.600 183.600

Indskrivningsgebyrer 500 0

8.154.908 7.613.463

Andre indtægter 3
Lejeindtægter fra lokaler mv 9.805 14.153
Ansattes betaling for kost 24.178 22.360
SaLg fra kostafdeLing/kantine 117.706 51.761
Kontingent skolekredsmedlemmer 5.600 11 .950
Gaver og private tilskud 18.592 14.310
Betaling for vask 19.984 12.913
JuLebazar 101.772 112.686
Øvrige indtægter 152.433 i 44.019

450.070 384.152
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NOTER

2016 2015 Note

Lønomkostninger 4
Lønomkostninger, undervisning:
Løn til rektor og undervisere 11.585.632 10.813.527
Pensionsbidrag, Magister Pension 1 .633.407 I .500.883
ATP-bidrag 49.481 38.447
Regulering af feriepengeforpligtelse 113.309 42.742
ReguLering af afspadseringsforpLigtelse 9.657 18.616
Lønrefusioner -71.013 0
Tilskud fra vikarpuljen -43.072 0
Tilskud efter lov om barsetsudligning -90.448 0

13.186.953 12.414.215

Andre omkostninger vedr, undervisning 5
Forbrugsmaterialer værkstedsfag 518.393 579.589
Bøger tiL elever og bibliotek 26.079 23.399
Fotokopiering 87.892 75.113
Lejrskoler og ekskursioner 320.117 348.864
Inventar og udstyr, vedligehoLdeLse 48.369 58.360
Inventar og udstyr, anskaffelse 74.460 160.053
Afskrivninger inventar, undervisning 374.044 350.296
Prøveudgifter 3.468 38.310
Uddannelse af personaLe 136.773 154.206
Tjenesterejser 82.118 52.794
Møder og arrangementer 95.764 87.488
Arrangementer, elever 10.932 11.284
Sektornet 26.594 21.843
Psykologudgifter 16.366 21.852
øvrige 0 670

1.821.369 1.984.121

Lønomkostninger 6
Pedetløn 1.097.457 1.181.914
Pensionsbidrag pedelløn 143.140 140.633
ATP-bidrag 8.188 8.416
Regulering af feriepengeforpligteLse 1 .869 -31 .722
Tilskud flexjob -322.276 -306.599

928.378 992.642
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NOTER

2016 2015 Note

Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 7
Lej eomkostninger:
Faste lejemål 114.856 334.713

114.856 334.713

Skatter, afgifter og ej endomsforsikringer:
Ejendomsskat mv 9.393 9.416
Renovation 47.337 73.489
Ejendomsforsikringer 69. 569 87.679

126.299 170.584

Varme, el og vand:
Varme 322.751 342.309
El 473.415 418.212
Vand 233.023 208.314

1.029.189 968.835

Rengøring:
Rengøringsartikter 91.707 78.970

91.707 78.970

Vedligeholdelse:
Bygninger 478.649 318.958
Arealer 55.342 222.535

533.991 541.493

Afskrivninger:
Ejendomme 2.190.608 1.909.326
Ejendomsmateriel 4.670 4.670

2.195.278 1.913.996

øvrige omkostninger:
øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift 36.707 23.717

36.707 23.717

4.128.027 4.032.308

Lønomkostninger 8
Lønninger 2.066.243 1.775.121
Pensionsbidrag 311.039 272.860
ATP-bidrag 18.934 15.240
Regulering af feriepengeforpligtelse 57.234 3.822
Lønrefusioner -197.092 -115.097

2.256.358 1.951.946
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NOTER

2016 2015 Note

Andre omkostninger vedr. kostafdeling 9
Madvarer:
Køb af madvarer 1.331.092 1.406.535

1.331.092 1.406.535

Andre kostafdelingsomkostninger:
Kostafdelingsinventar, vedligehoLdelse 86.975 86.100
Kostafdelingsinventar, anskaffeLse 27.483 0
Kollegieinventar, anskaffelse 49.760 2.700
Kollegieinventar, vedligehoLdelse 38.725 55.654
Fritidsaktiviteter 29.598 25.235
Weekends 22.177 17.462
Afskrivninger inventar, kostafdeling 308.728 258.502
Udsmykning 21.434 16.742
Diverse 10.244 8.574

595.124 470.969

1.926.216 1.877.504

Lønomkostninger 10
Løn, administration 382.815 316.486
Pensionsbidrag 51.882 41.292
ReguLering af feriepengeforpligtelse 10.269 6.277
ATP-bidrag 2.777 2.160

447.743 366.215

Andre omkostninger vedr, administration mv. 11
Revision 80.000 144.000
Regnskabsmæssig assistance 12.600 0
Lectio 75.000 62.500
Tab på debitorer 24 0
Kontingent til FordeLingssekretariatet 19.223 19.942
PR,annoncermv 41.697 102.794
StiLlingsannoncer 6.625 19.833
Kontorartikler og tryksager 30.336 19.079
Porto, 25.847 23.638
Telefon 34.550 32.665
Kontorinventar, vedligeholdelse 8.183 10.469
Kontorinventar, anskaffelse 0 229
Afskrivninger inventar, administration 46.487 39.953
Personaleudgifter 35.485 48.900
Lovpligtige afgifter vedrørende personale 180.521 174.515
Repræsentation 2.185 2.135
Forsikringer 98.235 116.033
Kontingenter 37.526 33.976
Diverse 1.615 1.500

736.139 852.161
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NOTER

2016 2015 Note

Renteindtægter mv. 12
Renteindtægter pengeinstitut 23.289 27.150

23.289 27.150

Renteomkostninger mv. 13
Renter af kreditforeningstån 519.021 550.450
Kassekreditrenter 65 2
Leverandører 34 0
Konstaterede kurstab 2.619 1.740
Kurstab ved åneomLægning tidLigere år 445.922 0

967.661 552.192

Afskrivninger 14

Undervis- Ejendoms- Kost- Admini
ning drift afdeling stration

Inventar, undervisning 374.044 0 0 0
Ejendomme 0 2.190.608 0 0
EjendomsmaterieL 0 4.670 0 0
Inventar, kostafdeting 0 0 308.728 0
Inventar, administration 0 0 0 46.487

I alt 2016 2.924.537 374.044 2.195.278 308.728 46.487

I alt 2015 2.562.747 350.296 1.913.996 258.502 39.953
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NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver I 5

Ejendoms- Inventar,
Ejendomme materiel undervisning

Anskaffelsessum 1. januar 2016 74.098.258 189.356 3.332.073
Tilgang til anskaffelsespriser 5.160.676 22.500 459.225
Afgang tit anskaffelsespriser -1.905.327 0 -141.423
Anskaffelsessum 31. december 2016 77.353.607 211.856 3.649.875

Afskrivninger 1. januar 2016 33.370.857 165.856 2.070.173
Afskrivninger solgte aktiver -1.459.405 0 -141.424
Årets afskrivninger 2.190.608 6.920 374.044
Afskrivninger 31. december 2016 34.102.060 172.776 2.302.793

Bogført værdi 31. december 2016 43.251.547 39.080 1.347.082

Offentlig ejendomsværdi 1. januar 2016 42.550.000

Inventar, Inventar,
kostafdeling administration

Anskaffelsessum 1. januar 2016 3.047.842 463.963
TiLgang til anskaffelsespriser 863.315 54.344
Anskaffelsessum 31. december 2016 3.911.157 518.307

Afskrivninger 1. januar 2016 1.603.942 111.363
Årets afskrivninger 306.478 46.488
Afskrivninger 31. december 2016 1.910.420 157.851

Bogført værdi 31. december 2016 2.000.737 360.456

2016 2015

Tilgodehavender 16
Tilgodehavende skotepenge 80.137 65.324
Andre titgodehavender 198.977 273.543

279.114 338.867

Periodeafgrænsningsposter 17
Lønninger og pensionsbidrag 100.503 99.710

100.503 99.710
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2016 2015 Note

Likvide beholdninger 18
Nordea driftskonto 3.268.321 6.932.731
Nordea VISA-konto 7.318 22.858
Nordea aftalekonto 2.500.000 0
Vesjysk Bank driftskonto 44.967 45.238
Vestjysk Bank aftalekonto 700.000 700.000
Nordea Swipp-konto 4.129 3.279
Danske Bank MobilePay 58.997 20.534

6.583.732 7.724.640

Legatmid ler 19
Sydbank 67.787 70.341

67.787 70.341

Egenkapital i øvrigt 20
Saldoprimo 28.175.206 26.592.240
Årets resultat 2.020.121 1.582.966

30.195.327 28.175.206

Heraf Legatkapital 67.787 kr. (2015 - 70.341 kr.)

Langfristede gældsforpligtelser 21
Langfristet

1/1 2016 31/12 2016 Afdrag gæld Restgæld
Gæld i alt Gæld i alt næste år 31/12 2016 efter 5 år

Kommunale lån:
Ringkøbing-Skjern Kommune 1.684.700 1.684.700 0 1.684.700 1.684.700

1.684.700 1.684.700 0 1.684.700 1.684.700
Kreditforeningstån:
Nordea Kredit, 16.748 tkr..,
rest 14,75 år 15.916.077 15.071.157 865.012 14.206.145 10.535.449
Nordea Kredit, 710 tkr., rest
18,5 år 555.567 536.765 19.608 517.157 429.956

16.471.644 15.607.922 884.620 14.723.302 10.965.405

18.156.344 17.292.622 884.620 16.408.002 12.650.105
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NOTER

2016 2015 Note

Anden kortfristet gæld 22
Skyldig pension 12.333 10.616
Skyldig FerieKonto 10.925 6.653
Skyldig A-skat 27.490 26.893
Skyldigt ATP-bidrag 32.377 25.030
SkyLdigtAM-bidrag 8.024 7.961
Feriepengeforpligtetse 2.009.309 1 .826.628
Afspadseringsforpligtelse 498.953 489.296
Depositum 378.000 376.000
Anden gæld 370.121 666.614

3.347.532 3.435.691

Periodeafgrænsningsposter 23
Statstilskud 2.175.268 1 .955.250
Skolepenge 252.014 320.368
Andre forudbetaLinger 767.275 0

3.194.557 2.275.618

Eventualposter mv. 24
Ingen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 25
Der er afgivet pant i reLation tiL gymnasiets prioritetsgæLd med en bogført restgæld pr. 31.
december på 15.608 tkr. med sikkerhed i gymnasiets ejendomme, som er bogført med en
regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016 på 43.252 tkr.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der endvidere stillet pant på 1.550 tkr.
og 12.900 tkr. i ejendommene.

I tiLfælde af likvidation af gymnasiet kan etabLeringstilskud fra tidligere amt og kommune til
oprettelse på i alt 3 mio. kr. skulle tilbagebetales.



IBDO 25

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER
(i hele kr.)

2016

Beregning af egendækning, jf. paragraf 7 i tilskudsbekendtgørelsen for
private gymnasieskoler mv.

Elevbetating (skolepenge) 2.349.630
Tilskud til nedbringelse af skolepenge 256.303
Andre indtægter i alt, jf. note 3 450.070
Reguleret for:
Ansattes betaling for kost, el, varme mv -24.178
Andre indtægter i alt 425.892 425.892
Renteindtægter 23.289
Egendækning i alt 3.055.114

Årselever i alt 181,0

Egendækning pr. årselev 16.879


