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Virum Gymnasium 2 

Præsentation af institutionen 

Virum Gymnasiums mission er at være en stx-uddannelse med undervisning på et højt fagligt niveau. Det er 

yderligere missionen at skabe en skole med rod i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale 

skaber et inspirerende læringsmiljø. Det er Virum Gymnasiums mål at uddanne studenter med stor faglig ind

sigt og gode studiemæssige kompetencer, som har lyst til at lære, og som er godt rustede til at deltage aktivt i 

videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt perspektiv. 

Vi prioriterer undervisning med høj kvalitet, hvor der lægges stor vægt på både det almendannende og det 

studieforberedende aspekt, hvor både det særfaglige og det tværfaglige element udfoldes, og hvor der tages 

højde for den enkelte elevs helt særlige ønsker. 

• Vi ønsker at sikre en høj standard i den generelle faglige og pædagogiske udvikling ved at prioritere den 

pædagogiske diskussion, vidensdeling og kvalitativ efteruddannelse 

• Vi lægger vægt på rummelighed og mangfoldighed med respekt for forskellighed og for den enkelte elev 

• Vi lægger vægt på at skabe gode rammer for både undervisning, elevaktiviteter og elevfællesskab 

• Vi ønsker fortsat at tilbyde undervisning på et højt fagligt niveau samt styrke forbindelsen til de afleverende 

skoler. Skolen ønsker fortsat at oprette nye fag i overensstemmelse med gymnasiebekendtgørelsens mulig

heder 

Vi ønsker at modernisere og udbygge skolens fysiske rammer samt at skabe de mest optimale undervisnings

muligheder for eleverne. Vi vil også arbejde for et bredt og mangfoldigt fagligt udbud til eleverne, og vi vil 

inspirere til eksperimenterende arbejdsformer inden for bekendtgørelsens rammer. 

Vi finder det vigtigt at fastholde et helt specielt fokus på de tværfaglige projekter, og Yi ønsker at fastholde 

vores deltagelse i gruppen af danske science gymnasier. Vi finder det endeligt vigtigt at fastholde vores Team 

Danmark udbud samt vores deltagelse i projektet om eliteidrætsgymnasier. 

Det er skolens strategi at levere uddannelse af høj kvalitet via gode studieforhold samt gode arbejdsforhold for 

lærerne, hvilket forhåbentligt giver mulighed for at tiltrække en god og inspirerende arbejdskraft. 

Årets faglige resultater 
Skolens faglige resultat i skoleåret 2010/11 har været overordentligt tilfredsstillende. Kun en enkelt elev bestod 

ikke studentereksamen, og skolens samlede gennemsnit steg fra 7,2 til 7,4, hvilket ligger 0,5 over landsgen

nemsnittet. 

Skolens gennemsnit i SRP blev 8,2 og i AT 8,6, hvilket er væsentlige forbedringer sammenlignet med året før. 

Vi havde også i det forgangne skoleår et meget lavt frafald i alt ca. 3-4% i bruttofrafald og knap 2% i nettofra

fald, hvilket efter vores opfattelse er et meget tilfredsstillende resultat. 

Skolen har også fortsat arbejdet med at udvikle AT-undervisningen for eleverne, så der nu for andet år i træk er 

gennemført egentlige AT-rejser. Der blev ligeledes skabt rammer for det nye fag "Kinesisk Områdestudium". 
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Præsentation af institutionen 

75 elever valgte dette, og i indeværende skoleår er der tre hold i dette nye fag, også det nye fag bioteknologi 

var der fin tilslutning til, idet 18 elever valgte faget. 

Der har også været gennemført et stort antal faggruppekurser for forsat at udvikle lærernes faglige og pædago

giske kompetencer. 

Der har været gennemført et antal meget spændende fællesarrangementer for eleverne. 

I indeværende skoleår har skolen 4 pædagogikumkandidater, ligesom der pr. august 2011 blev ansat 11 nye 

lærere spredt ud over de fleste fag. 

Virum Gymnasium havde den 15. marts 2011 341 1. prioritets elevansøgere, men inden skolestarten var dette 

antal forøget til 355 ansøgere. Skolen startede pr. august 2011 med 12 klasser med 32 elever i hver klasse i alt 

384 elever. Den 1. januar 2012 var der 381 elever, så frafaldet er fortsat ret lavt. 

Vi startede med 1004 elever i august 2011, hvilket er noget over det forventede på ca. 930 elever. 

Den 18. august indviede vi en helt ny tilbygning på ca. 2800 m2 og den 28. november indviede vi nogle nyre

noverede science-lokaler, et auditorium, to møderum, en ny lærergarderobe, nye lærer- og elevtoiletter. Dette 

har betydet et væsentligt løft i dagligdagen for hele skolen. 

IT-investeringerne er fortsat også i dette skoleår, idet den trådløse kapacitet er forøget ganske væsentligt, alle 

lokaler er nu udstyret med moderne projektorer og tavler. 

Den 1. juli 2011 overtog vi skolens bygninger for en pris på ca. 53 mio.kr., der ud over har vi investeret ca. 

13 mio.kr. i bygningsforbedringer. 
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Årets økonomiske resultat 

Årets økonomiske resultat 480 t.kr. vurderer vi som tilfredsstillende. På indtægtssiden er det først og fremmest 

undervisningstaksameteret, der har udviklet sig grundet det noget højere elevtal. Da vi overtog bygningerne 

den 1. juli 2011, har vi fra denne dato også modtaget bygningstaksameter, så vi har samlet set modtaget 

4,2 mio.kr. i 2011. 

Udgiftssiden har i høj grad været præget af både vores låntagning, vores nybyggeri og vores ret så omfattende 

renovering af science-lokalerne mv. Ovennævnte har selvfølgelig påvirket resultatet, men dette ligger ikke 

langt fra vores forventede resultat på trods af det meget høje økonomiske aktivitetsniveau, der har været hele 

2011. 

På lønsiden har udviklingen efter vores opfattelse været meget tilfredsstillende, idet udviklingen over de sene

ste år ser således ud: 

Elevtal 

Lønforbrugsstigning i % 

2008/09 

850 

11,14% 

2009/10 

895 

12,57% 

2010/11 

950 

5,88% 

Lønforbrugsstigningerne er forårsaget af et antal faktorer som stigende elevtal, overenskomstmæssige stignin

ger og særlige pædagogiske indsatsområder. Vi konstaterer med stor tilfredshed, at lønforbruget i 2011 har 

udvist en meget begrænset stigning på trods af en ret stor forøgelse af elevtallet samt ansættelse af en del nye 

lærere. Stigningen i lærerlønforbruget skyldes også, at elevernes undervisning er vores kerneydelse og ikke må 

påvirkes af pludseligt lærerfravær på grund af sygdom. Derfor er skolens lærere også i 2011 indtrådt som vika

rer for sygemeldte kolleger, hvilket er en videreførelse af vores sædvanlige strategi, da vi herved kan fastholde 

kontinuiteten og kvaliteten i den daglige undervisning. 

Balancen er i nogen grad præget af, at vi optog lån med rentesikring, hvilket med det nuværende renteniveau 

påvirker balancen i negativ retning, hvilket vi er helt bevidste om. 

Alt i alt er vi tilfredse med det økonomiske resultat for 2011, idet vi nu har en nyrenoveret skole med mange 

gode elever. 
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Institutionens hoved- og nøgletal 

2011 2010 2009 2008 2007 

Hovedtal (t.kr.) 
Resultatopgørelse 
Omsætning 70.585 63.648 60.081 53.928 48.331 

Omkostninger 69.626 62.618 59.791 53.680 46.567 

Resultat før finansielle 
og ekstraordinære poster 959 1.031 290 248 1.764 

Finansielle poster (479) 113 194 434 314 

Årets resultat 480 1.143 484 682 2.078 

Balance 
Anlægsaktiver 74.931 4.452 2.671 2.478 1.323 

Omsætningsaktiver i alt 19.269 13.204 12.796 12.033 9.023 

Balancesum 94.200 17.656 15.467 14.511 10.346 

Egenkapital ultimo (2.942) 1.114 (30) (514) (1.196) 

Langfristede gælds-
forpligtelser 66.405 0 0 0 0 

Kortfristede gælds-
forpligtelser 30.737 16.542 15.497 15.025 11.542 

Pengestrømsopgørelse 
Driftsaktivitet 8.450 2.947 1.840 4.436 9.468 

Investeringsaktivitet (72.184) (2.683) (897) (1.581) (546) 

Finansieringsaktivitet 66.405 0 0 0 0 

Pengestrøm, netto 2.671 264 943 2.855 8.922 



Virum Gymnasium 6 

Nøgletal 
2011 2010 2009 2008 2007 

Overskudsgrad (%) 0,7 1,8 0,8 1,3 4,3 
Resultat før ekstr. 11oster x l 00 
Omsætning 

Likviditetsgrad (%) 62,7 79,8 82,6 80,1 78,2 
Omsætningsaktiver x 100 
Kortfristede gældsforpligtelser 

Soliditetsgrad (%) (3,1) 6,3 (0,2) (3,5) (11,6) 
Egenka11ital ultimo x 1 00 
Samlede aktiver 

Finansieringsgrad(%) 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Langfristede gældsfornlig!elser x 100) 
Materielle anlægsaktiver 

Årselever 

936,1 897,9 856,3 809,8 769,0 

Årselever i alt 936,1 897,9 856,3 809,8 769,0 

Årsværk 

Undervisningens gennemførelse 89,0 85,5 79,9 73,8 68 

Øvrige aktiviteter inkl. ansatte på 
sociale klausuler 9,3 9,4 9,3 9,2 10 

Antal årsværk i alt 98,3 94,9 89,2 83,0 78 

Indeks antal årsværk i alt 126 122 114 106 100 
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Nøgletal 

2011 2010 2009 2008 2007 

Årselever/årsværk - uddannelser 
Årseleyer uddannelser i alt inkl. gennemført for andre 

Års\"ærk uddannelser 10,51 10,50 10,71 10,97 10,30 
Indeks antal årselever 
pr. årsværk - uddannelser 102,04 101,94 103,98 106,50 100 

Årselever/årsværk - i alt 
Årselever i alt i alt inkl. gennemført for andre 

Årsværk i alt 9,52 9,46 9,60 9,76 9,86 
Indeks antal årselever 
pr. arsværk i alt 96,55 95,94 97,36 98,98 100 
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Forventninger til det kommende år 

Vi forventer en fortsat vækst i elevtallet på ca. 40-50 elever, ligesom det må forventes, at der skal ansættes 6-8 

nye lærere. Det vil selvfølgelig påvirke antallet af klasser, at klassekvotienten nu er 28 i gennemsnit, men sko

len vil forsøge at optage alle, der søger som 1. prioritet og eventuelt indrette to nye lokaler i eksisterende byg

ninger. Vi har besluttet at indskrænke nogle af de pædagogiske initiativer, der var en konsekvens af den høje 

klassekvotient, idet vi de seneste år har anvendt ca. 1,5 mio.kr. årligt på særlige initiativer. Vi har fremlagt et 

forslag, der omfatter en besparelse på disse initiativer for bestyrelsen i december 2011. Forslaget omfatter en 

begrænsning af to-lærer-ordningen og en mindre forøgelse af elevtallene på sprogholdene i lg og på valghol

dene i 3g. Bestyrelsen har godkendt dette forslag.Vi vil dog fortsat sætte ind med særlige pædagogiske initiati

ver, hvor dette skønnes nødvendigt. 

Vi ønsker fortsat at være et moderne lokalt gymnasium, der hele tiden er åben for nye og spændende mulighe

der, både hvad angår arbejdsformer og fagrække. Vi ser fortsat skolen som en væsentlig uddannelsesinstitution 

i anstrengelserne på at nærme os den politiske fastsatte målsætning på at få 95% igennem ungdomsuddannel

serne. Vi intensiverer hele tiden samarbejdet med UU-Nord, de afleverende skoler og arbejdet med den interne 

organisation for at nå ovennævnte målsætning. 

Vi arbejder helt bevidst med fastholdelse af de elever, der optages hos os ved udvidetyejledning specielt i lg. 

Det er yderligere vores plan fortsat at iværksætte en række tiltag i arbejdet med den enkelte klasse. Det kan 

være dobbeltlærerordning i enkelte fag, mindre sproghold, udbygning af lektieværkstedsfunktionen og en helt 

særlig opmærksomhed på elever med faglige og sociale problemer. 

Udgangspunktet for vores fastholdelsesarbejde bygger blandt andet på en MTU-undersøgelse, der blev gen

nemført i efteråret 2011 af firmaet "ennova". Det er vores hensigt at foretage en sådan undersøgelse hvert andet 

år, så vi i 2013 følger op på den omtalte undersøgelse. 

Foråret 2012 gennemfører vi en APV-undersøgelse blandt lærerne, denne gennemføres ligeledes af "ennova". 

Resultaterne af denne undersøgelse vil indgå i ledelsens planlægning af det kommende skoleår. Vi har også 

planlagt, at en lignende APV-undersøgelse skal finde sted i 2014. 

Det er vores første år som ejere af bygningerne, og vi har derfor fået udarbejdet en 5 årig vedligeholdelsesplan 

af byggefællesskabet i Roskilde, som vi er medlem af. Denne plan skulle gøre det muligt for os i de kommende 

ar at renovere og udbygge skolen i nødvendigt omfang. 
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Målrapportering 

Institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. 

Stx mv. 2011 

Tilgang 384 

Antal årselever i året 936 

Fuldførelse 93% 

Antal årsværk til undervisning i forhold til antal årsværk i alt 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Virum Gymnasium for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og 

principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regn

skabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejled

ning (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 finansielle 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 regnskabsarets udløb, og 

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

fudtægter 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 il.rets 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. 

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dags

værdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen 

sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 

Ændringer i dagsværdien af afledte fmansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realise

res, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 

indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 
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A~vendt regnskabspraksis 

Resultatopgørelsen 
Omsætning 

12 

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, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". 

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 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealisere

de valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 



Virum Gymnasium 13 

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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirek

te omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. For finansielt leasede aktiver 

udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværtlien af de fremtidige leasingydelser. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 

kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørel

sen. 

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 

Aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Bygninger 

Bygningsinstallationer m.v. 

Udstyr og inventar 

På bygninger anvendes en scrapværdi på 25%. 

50 år 

15 år 

3-10 år 

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

Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet pa 50.000 kr. besluttet at anvende bunkningsprincip

pet. Ved anvendelse af bunkningsprincippet afgøres aktiveringen af om de enkelte udstyrs- og inventargen

stande, der enkeltvis har en anskaffelsespris på under 50.000 kr. ved bunkningen opnår en samlet anskaffelses

sum pa 50.000 kr. eller derover. 

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

Finansielle anlægsaktiver 

Deposita måles til kostpris. Aktier/andele i pengeinstitutter måles til dagspris (børskurs) på balancedagen. An

delsbeviser i forsyningsvirksomheder måles til dagsværdien, syarende til indestående på andelskonti i forsy

ningsvirksomheden. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balance~ 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 pa institutionens erfaringer fra tidligere år. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der males til dagsværdi 

(børskurs) på balancedagen. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lan 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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

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

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

Pengestrøm 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. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

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

anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri

stede gældsforpligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 
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Resultatopgørelse for 2011 

2011 2010 
Note kr. t.kr. 

Statstilskud 1 70.049.906 63.643 

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 534.624 5 

Omsætning i alt 70.584.530 63.648 

Undervisningens gennemførelse 3 (56.165.181) (50.777) 

Markedsføring 4 (104.495) (1) 

Ledelse og administration 5 (5.831.631) (7.352) 

Bygningsdrift 6 (7.171.021) (4.488) 

Aktiviteter med særlige tilskud 7 (353.438) 0 

Omkostninger i alt (69.625.766) (62.618) 

Resultat før finansielle poster 958.764 1.030 

Finansielle indtægter 8 462.466 113 

Finansielle omkostninger 9 (941.016) 0 

Finansielle poster i alt (478.550) 113 

Årets resultat 480.214 1.143 
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Balance pr. 31.12.2011 

2011 2010 
Note kr. t.kr. 

Grunde og bygninger 10 66.398.751 1.873 

Udstyr og inventar 10 8.532.646 2.579 

Materielle anlægsaktiver i alt 74.931.397 4.452 

Anlægsaktiver i alt 74.931.397 4.452 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 0 184 

Andre tilgodehavender 3.455.891 0 

Periodeafgrænsningsposter 156.810 35 

Tilgodehavender i alt 3.612.701 219 

Værdipapirer 5.246.165 0 

Likvide beholdninger 10.410.461 12.985 

Omsætningsaktiver i alt 19.269.327 13.204 

Aktiver i alt 94.200.724 17.656 
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Balance pr. 31.12.2011 

Egenkapital i øvrigt 

Egenkapital i alt 

Realkreditgæld 

Langfristede gældsforpligtelser 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 

Skyldig løn 

Feriepengeforpligtelser 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Skyldig forpligtelse vedrørende renteswap 

Anden kortfristet gæld 

Periodeafgrænsningsposter 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

Gældsforpligtelser i alt 

Passiver i alt 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Andre forpligtelser 

Note 

11 

12 

13 

14 

18 

2011 2010 
kr. t.kr. 

(2.941.748) 1.114 

(2.941.748) 1.114 

66.405.294 0 

66.405.294 0 

1.933.882 0 

1.415.191 1.208 

6.279.964 6.395 

4.508.922 0 

2.452.964 1.406 

4.535.629 0 

325.272 100 

9.285.354 7.433 

30.737.178 16.542 

97.142.472 16.542 

94.200.724 17.656 
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Pengestrømsopgørelse for 2011 

2011 2010 
kr. t.kr. 

Årets resultat 480.214 1.143 

Regulering vedrørende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 1.704.275 902 

Ændringer i driftskapital: 

Ændringer i tilgodehavender (3.344.949) (66) 

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 9.610.569 968 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 8.450.109 2.947 

Køb af materielle anlægsaktiver (72.184.091) (2.683) 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (72.184.091) (2.683) 

Ændring i realkreditgæld 66.405.294 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 66.405.294 0 

Ændringer i likvider 2.671.312 264 

Likvider 01.01.2011 12.985.314 12.721 

Likvider 31.12.2011 15.656.626 12.985 
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Noter 

2011 2010 
kr. t.kr. 

1. Statstilskud 
Undervisningstaxameter 61.260.554 53.532 

Fællesudgiftstilskud 4.496.828 7.157 

Bygningstaxameter 4.292.524 959 

Særlige tilskud 0 1.995 

I alt 70.049.906 63.643 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 

Andre indtægter 534.624 5 

I alt 534.624 5 

3. Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhængige omkostninger 49.686.338 46.927 

Afskrivninger 1.260.265 541 

Øvrige omkostninger 5.218.578 3.309 

I alt 56.165.181 50.777 

4. Markedsføring 
Øvrige omkostninger 104.495 1 

I alt 104.495 1 

5. Ledelse og administration 
Løn og lønafhængige omkostninger 4.827.622 5.835 

Afskrivninger 9.598 0 

Øvrige omkostninger 994.411 1.517 

I alt 5.831.631 7.352 
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Noter 

2011 2010 
kr. t.kr. 

6. Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger 879.450 842 

Afskrivninger 434.409 361 

Øvrige omkostninger 5.857.162 3.285 

I alt 7.171.021 4.488 

7. Aktiviteter med særlige tilskud 
Løn og Iønafhængige omkostninger 353.438 0 

I alt 353.438 0 

8. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 462.466 113 

I alt 462.466 113 

9. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 593.826 0 

Prioritetsrenter 347.190 0 

I alt 941.016 0 
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Noter 

Grunde og Udstyr og 
bygninger inventar 

kr. kr. 

10. Immaterielle og materielle 
anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2011 0 7.263.745 

Tilgang i årets løb 66.647.351 5.536.740 

Kostpris 31.12.2011 66.647.351 12.800.485 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 
01.01.2011 0 2.812.167 

Årets af- og nedskrivninger (288.853) 1.415.419 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011 (288.853) 4.227.586 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 66.358.498 8.572.899 

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31.12.201 1 50.000.000 

2011 2010 
kr. t.kr. 

11. Egenkapital 
Egenkapital i øvrigt 

Saldo 01.01.2011 1.113.667 (30) 

Årets resultat 480.214 1.144 

Reguleringer af forpligtelse, renteswap (4.535.629) 0 

Saldo pr. 31.12.2011 (2.941.748) 1.114 

Egenkapital i alt (2.941.748) 1.114 

Forfald Forfald Amortise- Nominel 
inden for efter ret gæld gæld 

1 år 1 år i alt i alt 
kr. kr. kr. kr. 

12. Realkreditlån 
Obligationslån 1, 1,83%, 30 år 1.883.739 64.683.501 66.567.240 67.743.358 

Obligationslån 2, 1.83%, 30 år 50.143 1.721.793 1.771.936 1.803.244 

Realkreditlån i alt 31.12.2011 1.933.882 66.405.294 68.339.176 69.546.602 

Realkreditlån i alt 31.12.2010 0 0 0 0 

Efter mere end 5 år forfalder 59.625.346 
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Noter 

13. Pengeinstitutter 
Kassekredit maksimum 

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

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.2011 

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31.12.2011 

15. Andre forpligtelser 
Finansielle instrumenter 

Institutionen har indgået renteaftale ( swap-aftale) for langfristet prioritets
gæld. Markedsværdien 4.535.629 kr. er indregnet som gæld og modposteret 
på egenkapitalen. 

Leasingforpligtelser for operationel leasing 

For årene 2011-2013 er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende leasing af: 

Kopimaskine 

Samlet restforpligtelse 31.12.2011 

23 

2011 2010 
kr. t.kr. 

10.000.000 

66.358.498 

68.339.177 

175.000 

175.000 

0 

0 

0 

160 

160 
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Særlige specifikationer 

2011 2010 
kr. t.kr. 

Personaleomkostninger 
Lønninger mv. 51.668.188 49.733 

Pensionsbidrag 5.068.347 4.834 

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 98,33 94,9 

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 0,12 0 

Honorar til revisor 
Honorar for revision 69.000 67 

Andre ydelser 61.000 63 

130.000 130 
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Påtegninger 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæ
ring 

25 

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

rum Gymnasium. 

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 afregnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be

villinger, 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 

Virum, den 20. marts 2012 

Daglig ledelse fkt?- ~ 
Poul Rasmussen ~------_..l·----
rektor 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. 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. 

Bestyrelse 

't~~i.!tl ~~ 
Lone Rønnemoes Pedersen 

formand næstformand 

~ L o~~æ/4_c{l ~_,--
~~brandsen Ole Vesterlund Nielsen Sven Karnov 

Ann:;,~/~ 
/"'/~ 
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Den uatbængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen for Virum Gymnasium 
Påtegning på årsregnskabet 

26 

Vi har revideret arsregnskabet for Virum Gymnasium for perioden 1. januar til 31 . december 2011, der omfat

ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikatio

ner. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeri

ets Økonomisk Administrative Vejledning. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, 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 pa grundlag af vores revision. Vi har udført revi

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

lovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. de

cember 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 en vurdering af den samlede præsentation af årsregn

skabet. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

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. 

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 til 31. december 2011 i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Fi

nansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 

forretningsgange 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 sædvan

lig 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. 

København, den 20. marts 2012 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Pet borg 
statsautoriseret revisor 

l.E&p(Eila) 
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