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Præsentation af institutionen
Mission
Virum Gymnasium bidrager med 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 vigtigt at skabe en skole med rod 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 nøgleord 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

•

V ære godt udrustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt
perspektiv med en evne til at ræsonnere, 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 undervisnings- og strukturforsøg i tre klasser forventer vi at høste erfaringer om bl.a. et nyt undervisningsbegreb, nye måder at strukturere undervisning på, større differentiering og et tættere lærersamarbejde
Der skal være plads til den enkelte elev, så respekt for forskellighed og rummelighed præger studiemiljøet
Det stærke talentprogram udbygges med et bredtfavnende interesseudbud, således at der udbydes muligheder for alle elevgrupper
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. Elevernes indlæring er forskellig 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 igen 14 studieretninger. Der oprettes hold i alle valgfag (undtaget dog datalogi) og sprog. Virum Gymnasium har dermed fortsat fremadrettet en meget bred og alsidig fagrække, som kan
tilgodese den enkelte elevs ønsker. Den enkelte studieretning tones i høj grad af de valg eleverne tager. Der er
foruden fokus på alle elevgrupper naturligvis stor opmærksomhed på talenterne. Alle 1g-eleverne screenes således, at de kan modtage et ekstra fagligt input meget tidligt i uddannelsen, hvis der er behov for det. Vi har
gennem det forløbne år erfaret, at mange elever har en meget travl hverdag, og er udfordrede på forskellige
områder - fx fagligt og socialt. For at sikre eleverne den bedst mulige støtte gennem uddannelsesforløbet, ændrer vi pr. I. august 2014 på skemastrukturen. Vi vil således i højere grad kunne tilgodese, støtte og udfordre
de enkelte elevgrupper.

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. Med den nye
overenskomst, OK13, har rektor og vicerektor sammen bl.a. afholdt individuelle samtaler med alle lærere. Det
har givet en god temperaturmåling på arbejdsmiljø, særlige udfordringer i hverdagen og ønsker. Vi vil fremadrettet have langt større fokus på direkte personaleledelse. 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. De ydre rammer er i det forløbne år forbedret ved at udbygge elevernes cykelparkering,
hvilket har gavnet naboer, trafiksikkerhed og æstetik.
Efter i flere år at fokusere på elevernes arbejdsrammer, har vi i det forløbne år haft fokus på medarbejdernes
fysiske rammer. Vi har således fået bygget et pedeldepot, en hævet terrasse i indre gård samt en total renove-
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ring af personalerummet. Vi arbejder på detaljerne for at få en æstetisk og funktionel skole, som lever op til
nutidens undervisning, økonomi og miljøkrav.

Elevtallet fremadrettet
Vi forventer en stabilisering af elevtallet fremover, da skolens kapacitet er fuldt udnyttet.

Overenskomst 2013
Med overenskomsten 2013 fik vi en væsentlig forøgelse af lønudgiften. Da vi selv har skulle afholde udgifterne til denne lønstigning, har vi iværksat forskellige tiltag: alle relevante faggrupper har foreslået billigere måder at afholde årsprøver på, der er færre idrætslærere i 3g, de naturvidenskabelige lærere får en forberedelse pr.
øvelse - også selvom den gentages, og udlandsfagsekskursioner er indstillet fra sommeren 2014. Ydennere er
der fremadrettet færre eksaminer, og overtidsarbejde eksisterer ikke længere. Samtidigt med OKl 3 vil vi ikke
gå på kompromis med målsætningen om at fastholde og udvikle det høje niveau VG står for. Et mål som UVM
også kræver stort fokus på.

Forventninger til det kommende år
Skoleåret 2013-2014 vil være et år med mange spændende udfordringer. Dels møder vi krav til vores arbejdsområder udefra, dels er der mange givende aktiviteter i gang på skolen.
Eksternt er der krav om kvalitetsstyrkelse fra UVM, besparelser og effektiviseringer fra Moderniseringsstyrelsen, OK13, efteruddannelse af rektor (Toplederkonferencer - og andre netværk), SIP-kurser (to ledere, TR og
PR-formanden) samt evalueringer af skolen - bl.a. gennem de nye undervisningskonsulenter i UVM.
Internt afspejler ovennævnte sig i nogen grad i dagligdagen. Vi forsøger at imødekomme kravene gennem dialog og nye måder at tilrettelægge såvel elevernes, som lærernes hverdag. Vi styrker skolens ressourcer ved at
omlægge dele af det administrative og ledelsesmæssige arbejde. Det skyldes dels OK13, dels planlagt afgang
fra ledelsen. Derfor ændres de ledelsesmæssige rammer fra inspektorer til pædagogiske ledere. Disse skal i
langt højere grad have mere direkte personaleledelse, hvorfor sekretariatet skal overtage nogle administrative
opgaver. Ydermere flytter vi nogle opgaver fra sekretariatet til en nyansat bibliotekar og en endnu ikke ansat
controller. Det overordnede billede giver derfor indtryk af et gymnasium i forandring. Vi ønsker at holde fast i
de velfungerende traditioner og den kultur, som gør VG til et godt sted at være, og et godt sted at lære. Pædagogisk, didaktisk, fagligt og socialt.
For at kunne fastholde eleverne, bedre deres udbytte af undervisningen, og sikre et godt arbejdsmiljø, vil vi
holde fast i udviklingsprojekter. Det sker i klasserne, men også i arbejdet gennem Pædagogisk Udvalg, som
står for portalen PIP: Pædagogisk Inspirations Portal. Ydermere vil vi arbejde for at styrke lærerteamenes samarbejde om eleverne. Dertil vil vi om eftermiddagen fx have et tilbud om et dannelsesseminar som er en åben
seminarrække for elever og lærere, der har til formål at fremme en faglig og tværfaglig forståelse for den vestlige verdens kultur- og idehistorie.
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Årets faglige resultater
Skolens faglige resultat i skoleåret 2012/2013 har igen været flot. Det samlede karaktergennemsnit endte på
7 ,6, hvilket er forventeligt. Opmærksomheden fremover vil være på, hvorledes de socioøkonomiske faktorer
påvirker karakterresultatet i de forskellige fag. Også her er vi pænt med.
I indeværende skoleår har skolen en række pædagogikumkandidater, som bibringer skolen en udvikling gennem rækken af pædagogikumvejledere og mentorer for de nyansatte. 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. Igen i år har rækken af nyansættelser skyldtes de mange nye elever, barsler, og at pædagogikumkandidaterne ikke fuldt ud har egne klasser. Ydermere er en række lærere på deltid.
Virum Gymnasium havde i foråret 2013 442 1.prioritetsansøgere. I september var tallet 364. Skolen har dermed 13 l.g-, 14 2.g- og 12 3.g-klasser. Den første januar 2014 var der 1.075 elever. I alt havde vi på VG 1.088
elever pr. 1. september 2013.
I relation til gennemførelse havde Virum Gymnasium et meget beskedent frafald for studentereksamensklasserne. Vi har dog oplevet en helt uventet række af udmeldelser i 2g i efteråret 2013. Det har tilsyneladende
mange forskellige årsager. Bl.a. har en række 2.-prioritetselever fået mulighed for at komme på deres 1.prioritetsgymnasium. Det har haft en uheldig afsmittende effekt i enkelte klasser, ligesom det før dette efterår
er et ukendt fænomen, som ikke har krævet særlig opmærksomhed på VG. Vi vil derfor fremadrettet have ekstra opmærksomhed på de enkelte klasser og deres trivsel i forhold til fastholdelse.
2013 er et år med mange forandringer. På IT-fronten har vi fremtidssikret skolen ved at outsource serverne til
Cortex og indgå i et IT-fællesskab med Christianshavns Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og VUF.
Vi har investeret i nye kopiløsninger, så vi i dag har et 'follow-me-print' for alle brugere. Ydermere er vi indtrådt i Gymn.asiefællesskabets bogførings- og lønaftale, således at vi også her får fuldt udbytte af de ressourcer,
Gymn.asiefællesskabet kan yde.
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Årets økonomiske resultat
Institutionens hoved- og nøgletal
2013

2012

2011

2010

2009

Omsætning

87.254

82.857

70.585

63.648

60 .081

Omkostninger

86.467

77.690

69.626

62.618

59.791

787

5.167

959

1.030

290

(l.484)

(479)

113

194

(759)

3.683

480

1.143

484

Anlægsaktiver

76.764

77.512

74.931

4.452

2.671

Omsætningsaktiver

17.621

14.336

19.269

13.204

12.796

Balancesum

94.385

91.848

94.200

17.656

15.467

(2.942)

1.114

Hovedtal (t.kr.)
Resultatopgørelse

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat

(1.546)

Balance

Egenkapital ultimo

43

(201)

(30)

Langfristede gældsforpligtelser

62.127

64.493

66.405

0

0

Kortfristede gældsforpligtelser

32.215

27.556

30.737

16.542

15.497

7 .976

5.462

8.451

2.947

1.840

Investeringsaktivitet

(2.167)

(5.433)

(72.184)

(2.683)

F inansieringsaktivitet

(2.123)

(1.950)

66.405

0

0

3.686

(l.921)

2.672

264

943

Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet

Pengestrøm, netto

(897)

Nøgletal
Overskudsgrad (%)

0,9

6,2

0,7

1,8

0,8

Likviditetsgrad (%)

54,7

52,0

62,7

79,8

82,6

Soliditetsgrad (%)

0,0

(0,2)

(3,1)

6,3

(0,2)

80,9

83,1

88,6

0,0

0,0

Finansieringsgrad (%)
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Årets økonomiske resultat
Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat
2013

2012

2011

2010

2009

Årselever
Årselever i alt

1.075

1.035

936

898

856

Undervisningens gennemførelse

95,2

96,9

89,0

85 ,5

79,9

Øvrige aktiviteter inkl. ansatte
på sociale klausuler

10,3

10,8

9,3

9,4

9,3

105,5

107,7

98,3

94,9

89,2

Årselever/årsværk- uddannelser

11,3

10,7

10,5

10,5

10,7

Årselever/årsværk - i alt

10,2

9,6

9,5

9,5

9,6

Årsværk

Antal årsværk i alt
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Målrapportering
Fuldførelsesprocent (modelberegnet)

Uddannelse
Stx

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

95

94

95

93

95

UNI-C's database

Antal årselever opgjort på finansår

Uddannelse
Stx

2009

2010

2011

2012

2013

856

898

936

1.035

1.075

CØSA-data

Aktivitet udført for andre institutioner
Skolen har ingen aktivitet udført for andre institutioner.

Aktivitet udlagt til andre institutioner
Skolen har ingen aktivitet udlagt til andre institutioner.
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Regnskab
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten 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) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapport 2013 med tilhørende vej ledning
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
aktivitetsniveau. 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
sammen 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 sikrede 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

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. iht. ØAV

10 år

Udstyr og inventar, iht. 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.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, 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 transaktionsornkostninger. 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. Leasingydelsernes 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 langfri-

stede gældsforpligtelser.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Resultatopgørelse for 2013
Note

2013

2012

kr.

t.kr.

Statstilskud

1

87.101.566

82.601

Deltagerbetaling og andre indtægter

2

152.448

256

87.254.014

82.857

Omsætning i alt
Undervisningens gennemførelse

3

(70.532.990)

(62.721)

Markedsføring

4

(184.724)

(232)

Ledelse og administration

5

(8.204.100)

(6.886)

Bygningsdrift

6

(7.269.721)

(7.595)

Aktiviteter med særlige tilskud

7

(275.645)

(256)

(86.467.180)

(77.690)

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

8

Finansielle omkostninger

9

Finansielle poster i alt

Årets resultat

786.834

5.167

239.513

452

(1.785.099)

(1.936)

(1.545.586)

(1.484)

(758.752)

3.683
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Balance pr. 31.12.2013
Note

2013
kr.

2012
t.kr.

Grunde og bygninger

10

71.402.106

71.218

Udstyr og inventar

10

5.362.004

6.294

Materielle anlægsaktiver i alt

76.764.110

77.512

Anlægsaktiver i alt

76.764.110

77.512

1.133

126

Andre tilgodehavender

198.538

474

Tilgodehavender i alt

199.671

600

5.456.275

5.580

Likvide beholdninger

11.965.081

8.156

Omsætningsaktiver i alt

17.621.027

14.336

Aktiver i alt

94.385.137

91.848

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Værdipapirer
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Balance pr. 31.12.2013
Note
Egenkapital i øvrigt

11

Egenkapital i alt

2013
kr.

2012
t.kr.

42.520

(201)

42.520

(201)

62.127.403

64.493

62.127.403

64.493

2.138.629

1.896

546.490

1.341

Feriepengeforpligtelse

9.251.375

6.471

Mellemregning med Undervisningsministeriet

2.618.331

769

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.293.447

479

Negativ værdi vedrørende rentecap

4.475 .571

5.477

667.404

432

Periodeafgrænsningsposter

11.223.967

10.691

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

32.215.214

27.556

Gældsforpligtelser i alt

94.342.617

92.049

Passiver i alt

94.385.137

91.848

Realkreditgæld

12

Langfristede gældsforpligtelser i alt
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Skyldig løn

Anden kortfristet gæld

Gæld til pengeinstitutter

13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14

Andre forpligtelser

15
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Pengestrømsopgørelse for 2013
2013
kr.
Årets resultat

(758.752)

2012
t.kr.
3.683

Regulering vedrørende ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger

2.914.660

2.852

400.769

3.013

Ændringer i driftskapital:
Ændringer i tilgodehavender
Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser

5.419.101

(4.086)

Pengestrømme fra driftsaktivitet

7.975.778

5.462

Køb af materielle anlægsaktiver

(2.167.464)

(5.433)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

(2.167.464)

(5.433)

Ændring i realkreditgæld

(2.122.789)

(1 .950)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

(2.122.789)

(1.950)

3.685.525

(1.921)

Likvider og værdipapirer 01.01.2013

13.735.831

15.657

Likvider og værdipapirer 31.12.2013

17.421.356

13.736

Ændringer i likvider og værdipapirer
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Noter
2013

2012

kr.

t.kr.

1. Statstilskud
Undervisningstaxameter

67.8 10.117

64.166

Fællesudgiftstilskud

10.447.486

9.839

Bygningstaxameter

9.021.573

7.908

Særlige tilskud

I alt

(177 .610)

688

87.101.566

82.601

42.009

0

Andre indtægter

110.439

256

I alt

152.448

256

62.472.784

55.345

Afskrivninger

2.157.672

2.166

Øvrige omkostninger

5.902.534

5.210

70.532.990

62.721

Øvrige omkostninger

184.724

232

I alt

184.724

232

6.594.792

5.472

13.497

13

Øvrige omkostninger

1.595.81 1

1.401

I alt

8.204.100

6.886

1.051.205

1.132

743.491

673

Øvrige omkostninger

5.475.025

5.791

I alt

7.269.721

7.595

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Anden ekstern rekvirentbetaling

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

Virum Gymnasium

20

Noter
2013
kr.

2012
t.kr.

7. Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger

275 .645

256

I alt

275.645

256

177.092

452

62.421

0

239.513

452

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger

1.785.099

1.936

I alt

1.785.099

1.936

8. Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter
Kursgevinster på værdipapirer

I alt

9. Finansielle omkostninger

Grunde og
bygninger
kr.

Udstyr og
inventar
kr.

10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01 .2013

77.119.151

11.161.073

1.467.307

700.157

Kostpris 31.12.2013

78.586.458

11.861.230

Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2013

(5 .901.814)

(4.867.104)

Årets af- og nedskrivninger

(1.282.538)

(1.632.122)

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2013

(7.184.352)

(6.499.226)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013

71.402.106

5.362.004

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 1. oktober 2012

63.000.000

Tilgang i årets løb
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Noter
2013
kr.

2012
t.kr.

Saldo 01.01.2013

(200.576)

(2.942)

Årets resultat

(758.752)

3.683

11. Egenkapital

Reguleringer af forpligtelse, rentecap
Saldo pr. 31. december 2013
Forfald
inden for
1 år
kr.

Forfald
efter
1 år
kr.

1.001.848

(942)

42.520

(201)

Amortiseret
ret gæld
i alt
kr.

Nominel
gæld
i alt
kr.

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

2.083.1 77

60.516.530

62.599.707

63.668.605

Obligationslån 2, 1,83 %, 30 år

55.452

1.610.873

1.666.325

1.694.779

Realkreditlån i alt 31.12.2013

2.138.629

62.127.403

64.266.032

65.363.384

Realkreditlån i alt 31.12.201 2

1.896.116

64.492.705

66.388.821

67.548.799

Efter mere end 5 år forfalder

53.390.185
2013
kr.

2012
t.kr.

13. Gæld til pengeinstitutter
Kassekredit maksimum

5.000.000

5.000

I alt

5.000.000

5.000

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.2013

71.402.106

69.743

Amortiseret prioritetsgæld 31.12.2013

64.266.032

66.389

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 -4.475.571
kr. - er henholdsvis indregnet som gæld i balancen og modposteret på egenkapitalen. Institutionen har ingen

andre finansielle instrumenter.
I forbindelse med erhvervelse af ejendomme fra Universitets- og Bygningsstyrelsen har institutionen accepteret, at styrelsen har ret til op til 50% af nettoprovenuet, såfremt institutionen inden for 10 år fra erhvervelsestidspunktet afhænder ejendomme omfattet af aktstykket.
Samtidige modsvarende investeringer, såsom nybyggeri mv., kan dog modregnes nettoprovenuet.
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Særlige specifikationer
2013
kr.

2012
t.kr.

Personaleomkostninger
Lønninger mv.

64.930.137

57.307

Pensionsbidrag

6.363.949

5.655

105,51

107,67

0,51

0,50

70.000

69

142.380

111

212.380

180

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår
Andel i procent, ansatte på sociale vilkår

Honorar til revisor
Honorar for revision
Andre ydelser

Finansielle sikringsinstrumenter
Årets regulering på egenkapitalen
Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen

1.001.848
(4.475 .571)

(942)
(5.477)
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Påtegninger
Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2013 for Virum Gymnasium.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse
nr. 70af27. 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 udeladel-

•

ser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis .

•

at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og
ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Virum, den 26. marts 2014

Daglig ledelse

Mette Kynemund
rektor
Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. marts 2014
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

Kjeld Møllgård
formand

Sven Karnov
næstformand

Ole Vesterlund Nielsen

Jannah Guldbrandsen

Lone Rønnemoes Pedersen

Ulla Agerskov

David Zinzk

Jesper Theil Thomsen
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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 2013, 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 30. januar 2014 om udarbejdelse af årsrapport og målrapportering for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet 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 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 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 konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 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 26. marts 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Z. Skanborg
statsautoriseret revisor
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