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Præsentation af institutionen
Mission
Virum Gymnasium bidrager til at opfylde samfundets behov for at udvikle og uddanne unge mennesker til at
blive uddannelsesparate, kompetente, demokratiske borgere i det danske samfund og i den globaliserede verden.
Virum Gymnasium har et mål, der består i at være en stx-uddannelse med undervisning på et højt fagligt niveau. Det er yderligere at skabe en skole med rødder i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale skaber et inspirerende og motiverende læringsmiljø.

Vision
Virum Gymnasium ønsker, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau i et trygt og udfordrende læringsmiljø. Vi ønsker at hjælpe elever på alle niveauer til at nå det ypperste, de kan. Dermed er faglighed, en
bred dannelse og udvikling nøgleordne i uddannelsen af den enkelte elev.
Når eleverne forlader Virum Gymnasium som færdige studenter, skal de have mødt og besidde:
•

Stor faglig indsigt og gode studiemæssige kompetencer inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på en videregående uddannelse og have lyst til at lære mere

•

Være godt udrustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt
perspektiv med en evne til at ræssonere, analysere og vurdere

Det skal ske ved fortsat at udvikle det store engagement og den høje faglighed hos lærerne. Såvel de sociale, de
personlige, de kreative, som de faglige kompetencer skal hos den enkelte elev udvikles gennem et godt elevdemokrati, et veludbygget talentprogram, et stærkt netværk med nærområdet og et solidt pædagogisk, udviklende miljø:
•

Vi ønsker at sikre et højt niveau på det faglige, det didaktiske og det pædagogiske område gennem et
godt vidensmiljø, udviklingsmuligheder i projekter på VG og målrettet efteruddannelse

•

Gennem igangsættelse af undervisnings- og strukturforsøg i to klasser forventer vi at høste erfaringer om
bl.a. et nyt undervisningsbegreb, nye måder at strukturere undervisning på, større differentiering og et
tæt lærersamarbejde

•

Der skal være plads til den enkelte elev, så respekt for forskellighed og rummelighed præger studiemiljøet

•

Det stærke talentprogram udbygges, således at der fortsat udbydes muligheder indenfor et vidtfavnende
område

•

Gennem samarbejde med nærområdet vil vi søge at give eleverne mulighed for at få en autenticitet ind i
skolegangen og give lærerne mulighed for faglig og pædagogisk (talent)udvikling i nye netværk
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Opgaver
Virum Gymnasium er et stort gymnasium beliggende i et ressourcestærkt område. Institutionen vil med ovenstående visioner opfylde den samfundsmæssige forpligtelse, hvor lyst, nysgerrighed og kreativitet er nogle af
drivkræfterne i uddannelsen, som kan udfordre den enkelte elev. Eleverne lærer forskelligt, og det skal vi søge
at tilgodese med forskellige arbejdsformer og tilbud. Det gælder undervisningen på skolen i dagligdagen, og de
tilbud vi har i forbindelse med ekskursioner og studieturene i 1" 2. og 3.g. Således tilbydes eleverne ligeledes
aktiviteter uden for skoletid. Det gælder fx lektiecafe, skoleteater, sportsaktiviteter og talentudbud.

Uddannelsestilbud
I det kommende skoleår udbydes 14 studieretninger, hvoraf den ene er ny - LatinA og EngelskA. Der oprettes
hold i de nye fag retorik og innovation, og der tilbydes som nye valgfag dans og kinesisk sprog. Virum Gymnasium har dermed fremadrettet en meget bred og alsidig fagrække, som kan tilgodese den enkelte elevs ønsker. Der er foruden fokus på talenterne fortsat også stor opmærksomhed på de svageste af eleverne. Alle 1geleverne screenes således, at de kan modtage et ekstra fagligt input meget tidligt i uddannelsen, hvis der er behov for det.

Vidensressourcer
Uddannelsen af de unge mennesker afhænger af en dygtig og vidende medarbejderstab. Det gælder såvel lærerstaben, som skolens øvrige medarbejdere. Alle bidrager til rammerne og indholdet for stx-uddannelsen,
hvorfor vi fortsat skal arbejde for aktivt at efteruddanne og skabe positive rammer for personalet. Bl.a. gennem
MUS have fokus på personaleudvikling. Der afvikles fortsat faglig efteruddannelse for de enkelte faggrupper,
hvor ny viden og vidensdeling er i fokus.

Fastholdelse
Virum Gymnasium har pt. en enkelt medarbejder ansat på løntilskudsordningen. Vi arbejder på at være vores
sociale samfundsansvar bevidst ved at fastholde og tilpasse arbejdet til langtidssyge, ligesom det generelt tilstræbes at fastholde medarbejderne og tage personlige og sociale hensyn. Skolen har en stresskonsulent, som
alle medarbejdere kan gøre brug af.

Bygningsmæssige ressourcer
Skolen rummer fysiske muligheder for at afprøve forskellige undervisningsformer, som kan give eleverne varierede arbejdsformer.
Et flerårigt byggeri er afsluttet, og 2012 er første år med en færdigudbygget skole. Der er dog forskellige følgevirkninger af byggeriet. Der er derfor i det forløbne år anvendt 900.000 kr. på renovering og vedligeholdelse, således at bl.a. "Loftet" er et velfungerende studieområde med gode elevområder og velegnede undervisningslokaler. Vi arbejder på detaljerne for at få en æstetisk og funktionel skole, som lever op til nutidens undervisning, økonomi og miljøkrav.
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Elevtallet fremadrettet
Vi forventer en stabilisering af elevtallet fremover, da skolens kapacitet er fuldt udnyttet.

Overenskomst 2013
I overenskomsten 2013 får vi en øget lønudgift på ca. 3 mio.kr. og vil på den baggrund tilpasse udgifterne for
det kommende skoleår på en sådan måde, at vi kan fastholde og udvikle det høje niveau VG står for.
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Årets faglige resultater
Skolens faglige resultat i skoleåret 2011/2012 har været særdeles flot. Det samlede karaktergennemsnit steg
således fra 7,4 til 7,9.
I indeværende skoleår har skolen 6 pædagogikumkandidater, som bibringer skolen en udvikling, da 12 er vejledere, ligesom 12 er mentorer for de 17 nye ansatte. Det giver et øget fokus på pædagogik, didaktik og faglighed, ligesom tavs viden fremstår tydelig og må italesættes på ny eller ændres til gavn for såvel elever, som personale. Det store antal af nyansættelser skyldes dels de mange nye elever, dels at tre lærere gik på pension, 4
gik på barsel, og pædagogikumkandidaterne ikke fuldt ud har egne klasser.
Virum Gymnasium havde i foråret 2012 365 1.prioritetsansøgere. I august var tallet 395. Skolen har dermed 14
1.g, 12 2.g og 10 3.g klasser. Den første januar 2013 var der 1071 elever. I alt havde vi på VG 1086 elever pr.
1. september 2012.
I relation til gennemførelse havde Virum Gymnasium et meget beskedent frafald. Faktisk er gennemførelsen

på 90%.
2012 er forløbet uden særlige IT-investeringer. Der er dog sket en forøgelse af medarbejderstaben ved ansættelse af en uddannet IT-supporter for at give bedre service og assistance til elever og personale.
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Årets økonomiske resultat
Institutionens hoved- og nøgletal
2012

2011

2010

2009

2008

Hovedtal (t.kr.)
Resultatopgørelse
Omsætning

82.857

70.585

63.648

60.081

53.928

Omkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat

77 .690
5.167
-1.484
3.683

69.626
959
-479
480

62.618
1.030
113
1.143

59.79 1
290
194
484

53.680
248
434
682

77.511
14.336
91.848
-201
64.493
27.555

74.931
19.269
94.200
-2.942

2.671
12.796
15.467
-30
0
15.497

2.478
12.033
14.51 1
-514

66.405
30.737

4.452
13.204
17.656
1.114
0
16.542

Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet

5.462
-5.432
-1 .950

8.451
-72.184
66.405

2.947
-2.683
0

1.840
-897
0

4.436
-1.581
0

Pengestrøm, netto

-1.920

2.672

264

943

2.855

Overskudsgrad (%)

6,2

0,7

1,8

0,8

1,3

Likviditetsgrad (%)

52,0

62,7

79,8

82,6

80,1

Soliditetsgrad (%)
Finansieringsgrad(%)

-0,2
83,1

-3 , 1
88,6

6,3
0,0

-0,2
0,0

-3,5
0,0

Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Balancesum
Egenkapital ultimo
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

0
15.025

Pengestrømsopgørelse

Nøgletal
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7

Årets økonomiske resultat
Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat
2011

2012

2010

2009

2008

Årselever
Årselever i alt

1.035

936

898

856

810

96,9

89,0

85,5

79,9

73,8

10,8

9,3

9,4

9,3

9,2

10727

98,3

94 9

8912

83,0

130

118

114

107

100

Årselever/årsværk - uddannetser

1027

10,5

10,5

10,7

11,0

Indeks antal årselever pr. årsværk - uddannelser

97

95

95

97

100

Årselever/årsværk- i alt

9,6

95

9,5

9,6

9,8

Indeks antal årselever pr. årsværk i alt

98

97

97

97

100

Årsværk
Undervisningens gennemførelse
Øvrige aktiviteter inkl. ansatte
på sociale klausuler

Antal årsværk i alt
Indeks antal årsværk i alt
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Forventninger til det kommende år
På den økonomiske side vil vi fremadrettet have en anden og mere præcis budgetstyring, som giver os mulighed for at komme med mere specifikke forventninger til fremtiden.
Som styringsredskab giver det os mulighed for at tage hensyn til de annoncerede 2 - 4 - 6% besparelser, ligesom vi relativt hurtigt kan se effekten af Overenskomsten 2013. Vi ved, som nævnt, at vi får en forøget merudgift på lønninger og derfor er nødt til at imødekomme disse ved hjælp af forskellige udgiftsregulerende tiltag.
Disse vil præsenteres for TR og sidenhen den øvrige del af lærerkollegiet. Denne fremgangsmåde vælges under hensyntagen til det velfungerende arbejdsmiljø og den givende kultur Virum Gymnasium er præget af. Vi
ønsker fortsat at skolen skal være en attraktiv arbejdsplads. Derfor iværksættes også en række tiltag med særligt henblik på at udarbejde et ændret undervisningsbegreb og have fortsat fokus på et kvalitativt undervisningstilbud, som kan tilgodese den enkelte elevs uddannelse og udvikling.
Virum Gymnasium er et populært gymnasium hos de unge og har derfor også en stor søgning. Det giver os et
godt elevgrundlag for fremtiden og er i relation til økonomien med til at sikre muligheder for fortsat faglig,
pædagogisk og didaktisk udvikling på skolen. Fx gennem det nævnte forsøgsprojekt som sættes i gang i to parallelklasser i det kommende skoleår, og innovationsprojekter sammen med Young Enterprise. Vi forventer et
samarbejde med Nationalmuseet, Gyldendal, Kristeligt Dagblad og formentlig Chr. Hansen og Topsøe.
Med hensyn til bygningsressourcen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, ligesom vi er bekendt med at
skolen skal have nyt ventilationssystem i 2014, og der vil være diverse mindre projekter af forbedrende og miljøoptimerende karakter.
Vi kan med andre ord imødese en fremtid med et forbedret styringsredskab med det nye budgetteringssystem,
fortsat stor søgning og udvikling hos personalet og af eleverne. Virum Gymnasium skal være en udviklende
organisation."

Virum Gymnasium
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Målrapportering
Institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v.
Antal årselever

2008

Stx

2009
810

2010
856

2011
898

20ll
936

Der er ingen aktivitet udført for andre institutioner eller udlagt til andre institutioner.
Gennemførelsesprocent for 3-årige almengymnasiale uddannelser
Uddannelse
stxmv.
År2an2

Antal elever
Til2ang

Modta2ne

Procent

MS?ivne

Gennemføre!se

Gennemføre!ses-procent

Start 2008Slut 2011

278

256

92,09 %

Start 2009Slut 2012

320

288

90,00 %

Start 2010

320

Start 2011

381

Start 2012

391

Tabel 3 Fuldførelse for 4-årige almengymnasiale uddannelser
Uddannelse
stxmv.

Antal elever

Procent

År2an2

Til2an2

Modtame

MS?ivne

Gennemførelse

Start 2008 Slut 2012

9

0

0

9

Start 2009

2

Start 2010

5

Start 2011

6

Start 2012

0

-

Gennemføre!ses-procent
100,00 %

1035
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Regnskab
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Virum gymnasium for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og
principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk).
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 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 institutionen, 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 effektiv 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.
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere
års aktivitetsni veau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår,
optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører
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Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses
som indtjent, baseres på følgende kriterier:
•

der foreligger en forpligtende salgsaftale,

•

salgsprisen er fastlagt,

•

levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og

•

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

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn
af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis
denne findes . Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på
anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing
indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel
post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.
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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
sanunen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne
for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de silerede transaktioner realiseres, 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.

Resultatopgørelsen
Omsætning
Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 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, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:
•

Undervisningens gennemførelse

•

Markedsføring

•

Ledelse og administration

•

Bygningsdrift

•

Aktiviteter med særlige tilskud

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer,
eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.
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Anvendt regnskabspraksis
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede 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 indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i
kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
Aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger erhvervet før 1. januar 2011

50 år

Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011

50 år

Bygningsinstallationer m.v. i.h.t. ØAV

10 år

Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV

3-5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på max 50%.
Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 50.000 kr. besluttet at anvende bunkningsprincippet. Ved anvendelse af bunkningsprincippet afgøres aktiveringen af om de enkelte udstyrs- og inventargenstande, der enkeltvis har en anskaffelsespris på under 50.000 kr. ved bunkningen opnår en samlet anskaffelsessum på 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 nedskrivning 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 opgøre genindvindingsværdien.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris. Aktier/andele i pengeinstitutter måles til dagspris (børskurs) på balancedagen. Andelsbeviser i forsyningsvirksomheder måles til dagsværdien, svarende til indestående på andelskonti i forsyningsvirksombeden.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her
svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for
tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen det modtagne
provenu med fradrag af afholdte transaktionsornk.ostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret 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.

Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Leasingydelsemes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning.
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Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende 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 finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider 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 gældsforpligtelser 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 langfristede gældsforpligtelser.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Resultatopgørelse for 2012
2012
kr.

Note
Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter

2

Omsætning i alt

2011

t.kr.

82.601.062

70.050

255.982

535

82.857.044

70.585

Undervisningens gennemførelse

3

-62.721.174

-56.165

Markedsføring

4

-231.663

-105

Ledelse og administration

5

-6.886.220

-5.832

Bygningsdrift

6

-7.595.090

-7.171

Aktiviteter med særlige tilskud

7

-255.969

-353

-77.690.116

-69.626

5.166.928

959

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

8

451.905

462

Finansielle omkostninger

9

-1.935.870

-941

-1.483.965

-479

3.682.963

480

Finansielle poster i alt

Årets resultat
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Balance pr. 31.12.2012
Note

2012

2011

kr.

t.kr.

Grunde og bygninger

10

69.742.587

66.399

Udstyr og inventar

10

7.768.718

8.532

Materielle anlægsaktiver i alt

77.511.305

74.931

Anlægsaktiver i alt

77.511.305

74.931

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

125.602

0

Andre tilgodehavender

474.840

3.456

0

157

600.442

3.613

Værdipapirer

5.579.938

5.246

Likvide beholdninger

8.155.893

10.410

Omsætningsaktiver i alt

14.336.273

19.269

Aktiver i alt

91.847.578

94.200

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt
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Balance pr. 31.12.2012
2012
kr.

Note
Egenkapital i øvrigt

2011
t.kr.

(200.576)

(2.942)

(200.576)

(2.942)

64.492.705

66.405

64.492.705

66.405

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser

1.896.116

1.934

Skyldig løn

1.340.895

1.415

Feriepengeforpligtelse

6.470 .941

6.280

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning

769.231

4.508

Leverandører af varer og tjenesteydelser

479.282

2.454

Skyldig forpligtelse vedrørende rentecap

5.477.419

4.536

430.424

325

Periodeafgrænsningsposter

10.691.141

9.285

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

27.555.449

30.737

Gældsforpligtelser i alt

92.048.154

97.142

Passiver i alt

91.847.578

94.200

11

Egenkapital i alt
Realkreditgæld

12

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Anden kortfristet gæld

Gæld til pengeinstitutter

13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14

Andre forpligtelser

15
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Pengestrømsopgørelse for 2012
2012
kr.

2011
t.kr.

3.682.963

480

2.852.479

1.704

3.012.259

(3.345)

(4.085 .752)

9.611

5.461.949

8.450

Køb af materielle anlægsaktiver

(5.432.388)

(72.184)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

(5.432.388)

(72.184)

Ændring i realkreditgæld

(1.950 .355)

66.405

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

(1.950.355)

66.405

Ændringer i likvider og værdipapirer

( 1.920.794)

2.671

Likvider og værdipapirer 01.01.2012

15.656.625

12.985

Likvider og værdipapirer 31.12.2012

13.735.831

15.657

Årets resultat

Regulering vedrørende ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger

Ændringer i driftskapital:
Ændringer i tilgodehavender
Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser

Pengestrømme fra driftsaktivitet
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Noter
2012

2011

kr.

t.kr.

1. Statstilskud
Undervisningstaxameter

64.166.328

61.261

Fællesudgiftstilskud

9.839.069

4.497

Bygningstaxameter

7.908.119

4.292

687.546

0

82.601.062

70.050

Andre indtægter

255.982

535

I alt

255.982

535

55.345.352

49.686

Afskrivninger

2.166.272

1.260

Øvrige omkostninger

5.209.550

5.219

62.721.174

56.165

Øvrige omkostninger

231.663

105

I alt

231.663

105

5.471.929

4.828

13.497

10

Øvrige omkostninger

1.400.794

994

I alt

6.886.220

5.832

1.131.750

879

672.710

435

Øvrige omkostninger

5.790.630

5.857

I alt

7.595.090

7.171

Særlige tilskud

I alt

2. Deltagerbetaling og andre indtægter

3. Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger

I alt

4. Markedsføring

5. Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger

6. Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger

21

Virum Gymnasium

Noter
2012
kr.

2011
t.kr.

7. Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger

255 .969

353

I alt

255.969

353

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

45 1.905

462

I alt

451.905

462

1.151.126

594

784.744

347

1.935.870

941

8. Finansielle indtægter

9. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
Prioritetsrenter

I alt

Grunde og
bygninger
kr.

Udstyr og
inventar
kr.

10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2012

66.647 .351

12.800.485

4.580.533

851.855

71.227.884

13.652.340

-288 .854

-4.227 .586

Årets af- og nedskrivninger

-1.196.443

-1.656.036

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012

-1.485.297

-5.883.622

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012

69.742.587

7.768.718

Kontantvurdering af grunde og bygninger
Pr. 1. oktober 2012

63.000.000

Tilgang i årets løb

Kostpris 31.12.2012
Akkumulerede af- og nedskrivninger 01 .01.2012
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Noter
2012
kr.

2011
t.kr.

11. Egenkapital
-2.941.748

1.1 14

3.682.963

480

Reguleringer af forpligtelse, renteswap

-941.791

-4.536

Saldo pr. 31. december 2012

-200.576

-2.942

Saldo 01.01.2012
Årets resultat

Forfald
inden for
1 år
kr.

Forfald
efter
1 år
kr.

Amortiseret gæld
i alt
kr.

Nominel
gæld
i alt
kr.

12. Realkreditlån
Obligationslån 1, 1,83 %, 30 år

1.846.953

62.820.502

64.667.455

65.797.355

Obligationslån 2, 1,83 %, 30 år

49.163

1.672.203

1.721.366

1.751.444

Realkreditlån i alt 31.12.2012

1.896.116

64.492.705

66.388.821

67.548.799

Realkreditlån i alt 31.12.2011

1.933.882

66.405.294

68.339.176

69.546.602

Efter mere end 5 år forfalder

54.620.527

2012
kr.

2011
t.kr.

13. Gæld til pengeinstitutter
Kassekredit maksimum

10.000.000

10.000

I alt

10.000.000

10.000

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31 .12.2012

69.742.587

66.358

Amortiseret prioritetsgæld 31.12.2012

66.388.821

68.339

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.
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Noter
15. Andre forpligtelser
Finansielle instrumenter

Institutionen har indgået renteaftale (rentecap) for langfristet prioritetsgæld. Markedsværdien heraf -5.477.419

kr. er henholdsvis indregnet som gæld i balancen og modposteret på egen.kapitalen. Institutionen har ingen andre finansielle instrumenter.

2012
kr.
Leasingforpligtelser for operationel leasing
For året 2011 er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende leasing
af:
Kopimaskine
Samlet restforpligtelse 31.12.2012

2012
t.kr.

0
0

175
175
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Særlige specifikationer
2012
kr.

2011
t.kr.

Personaleomkostninger
Lønninger mv.

57.307.063

51.668

Pensionsbidrag

5.654.531

5.068

107,67

98,33

0,10

0,12

69.000

69

110.500

61

179.500

130

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår

Honorar til revisor
Honorar for revision
Andre ydelser
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Påtegninger
Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklænng
Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt års rappo11en for regnskabsåret 2012 for Virum 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 fej linfo1mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende .

•

at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevi Ilinger, 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 2013

Daglig ledelse

Årsrappo1ten er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. ma1ts 2013
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

I ly-t ~ ~ ~t-~cf.
Kjeld Møllgard
fonnand

I

92_\L"~ /hOekbvJ&tiz.
Sven Karnov
næstformand

{ (,'./ h U1ft,ey ~~t..L--

{,O"f(e-Rø<tfuemoes Pedersen

:ø·.2-;r;heil Thomsen

.}l:. . , It1 ~I .
l

r~/ iv i

df!'!r ~gers'Kov

Ole Vesterlund Nielsen

Rasmus Christensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen for Virum Gymnasium
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Virum Gymnasium for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen
mv. (regnskabsbekendtgørelsen), vejledning af 7. februar 2013 om udarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning samt regler i Finansministeriets 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 regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler 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
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse mv. 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 risikovurderingen
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 passende 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, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
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Den uafbængige 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 bevillinger, 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 konklus10n.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 i alle væsentlige
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets 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
sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 20. marts 2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

statsautoriseret revisor
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