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Påtegning og underskrift af Københavns Kommune 
 
Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 for Sankt Annæ 
Gymnasium. 
 
Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning aflagt efter samme bestemmelser 
som sidste år, jf. kapitel 3 i Undervisningsministeriets nu ophævede bekendtgørelse nr. 1279 af 31. 
oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 
mv.  
 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige 
fejlinformationer eller udeladelser, 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, samt at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 
forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten. 
 
 
København, den 11. april 2019 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Rektor 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium 

 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  

 

Konklusion med forbehold 

Vi har revideret årsregnskabet for gymnasiet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og særlige specifikationer. 

Årsregnskabet er efter aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling aflagt efter 

bestemmelserne, jf. kapitel 3 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings nu ophævede 

bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale 

uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen), og som sidste år. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet – bortset fra indvirkningen af det i grundlag for konklusion med 

forbehold nævnte – i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med 

ovennævnte bekendtgørelse.  

 

Grundlag for konklusion med forbehold 

Gymnasiet er en integreret del af Københavns Kommune. Der er derfor ikke en særskilt balance for 

gymnasiet, idet denne indgår som en del af Københavns Kommunes balance. Gymnasiet har ændret 

regnskabsopstilling, således at der i år ikke indgår andre balancetal i årsrapporten end egenkapitalen. 

Egenkapitalen er opgjort som egenkapitalen primo tillagt årets resultat. Balancen er derfor også i 

ubalance. Gymnasiet kan derfor ikke følge Undervisningsministeriets krav til regnskabsopstilling og 

regnskabsparadigme. Der tages derfor forbehold herfor. 

 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 

udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsvedtægten for Københavns Kommune og 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 

m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 

”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af gymnasiet i overensstemmelse 

med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 

krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion med forbehold. 
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 

udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 

interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere gymnasiets evne til at fortsætte 

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere gymnasiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsvedtægten for Københavns 

Kommune og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og 

tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 

som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. 

revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. 

juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og 

opretholder professionel skepsis under revisionen.  

Herudover:  

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol.   

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om gymnasiets 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at gymnasiet ikke længere kan fortsætte driften. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi 

udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er 

væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 

synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til statens regnskabsregler. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens 

regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.  
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 

forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet 

og effektivitet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 

vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 

undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 

relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer 

eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 

de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.  

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

 

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

 

København, den 11. april 2019 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Keld Østerdal 
statsautoriseret revisor 
MNE NR. 14955   
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Generelle oplysninger om institutionen 
Sankt Annæ Gymnasium 
Sjælør Boulevard 135 
2500 Valby 
Tlf. 36 46 62 22 
www.sag.dk 
E-Mail: sag@kk.dk 
CVR-nr. 64942212 
 
Formål – vedtægter 
Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes 
undervisning i henhold til gymnasieloven og folkeskolelovens kap. 2. I henhold til: 

 § 16 og § 58 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., jf. lov nr. 1143 af 23. oktober 2017 

 § 42 lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,  
 den særlige bemyndigelse til Københavns Kommune til at drive Sankt Annæ Gymnasium i 

henhold til § 1 nr. 1, i lov nr. 590 af 24. juni 2005  
fastsættes følgende vedtægt for bestyrelsen: 
 
Institutionens Afdelingsbestyrelse SAG i henhold til vedtægter 
Udpegede medlemmer: 
Jens Kramer Mikkelsen – formand  
Hanne Løngreen – næstformand 
Peter Langdal 
 
Forældrevalgte medlemmer: 
Nynne Sole Dalå 
Anne Boukris 
Arne Chr. Holm 
Karsten Vestergaard  
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Edward Pedersen – gymnasieansatte 
Allan Severin – folkeskoleansatte 
Connie Mikkelsen – tekniske og administrative medarbejdere 
 
Elevrepræsentanter: 
Simon Ulvsgaard – elevrepræsentant, gymnasiet 
Dagmar Grønbech Palsbro – elevrepræsentant, folkeskolen 
 
Ledelsen: 
Rektor Anette Holst – bestyrelsens sekretær, uden stemmeret 
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Institutionens Campusbestyrelse i henhold til vedtægter 
Udpegede medlemmer: 
Jens Kramer Mikkelsen – formand  
Jonas Christoffersen - næstformand 
Marianne Zibrandtsen – medlem 
Sofie Seidenfaden – BR 
 
Forældrevalgte medlemmer: 
Nynne Sole Dalå 
Karsten Vestergaard 
Christen Bagger 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Edward Pedersen – gymnasieansatte 
Allan Severin – folkeskoleansatte 
Connie Mikkelsen – tekniske og administrative medarbejdere 
Rasmus Hornecker – europaskoleansatte 
 
Elevrepræsentanter: 
Simon Ulvsgaard – elevrepræsentant, gymnasiet 
Dagmar Grønbech Palsbro – elevrepræsentant, folkeskolen 
 
Ledelsen: 
Rektor Anette Holst – bestyrelsens sekretær, uden stemmeret 
 
Gymnasiets daglige ledelse 
Anette Holst – rektor 
Martin Kristiansen – vicerektor 
Erik Mortensen – uddannelsesleder 
Sara Mac Dalland – uddannelsesleder 
Anders Svejgaard Pors – uddannelsesleder 
Jeppe Struve Larsen – uddannelsesleder 
Mogens Halken – sanginspektør 
Hanne Mølgaard – administrativ leder 

 

Gymnasiets revisor 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Weidekampsgade 6 
2300 København S 
Tlf. 36 10 20 30 
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Beretning 2018 
 
Det samlede økonomiske resultat 
Resultatet for 2018 inklusiv MGK er et overskud på kr. 832.832. Det er 637.000 kr. højere end 
budgetteret. 
   
Det skyldes, at vi på udgiftssiden har haft et mindreforbrug. En stor del af mindreforbruget er på ledelse 
og administration. Det skyldes dels at bestyrelseshonorarer er flyttet fra løn til drift, og at vi ikke har 
budgetteret med, at Europaskolens andel af de fælles administrative funktioner stiger, i takt med at 
Europaskolen vokser. Desuden har vi et lille mindreforbrug på undervisningsløn, da vi ikke har brugt hele 
puljen afsat til uforudsete udgifter, sygdom, barsel, merarbejde mm. 
    
Sankt Annæ Gymnasium egenkapital er pr. 31.12.2018 på 12.1 mio. kr. 
 
 
Helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse 
Københavns kommune bevilligede i marts 2017 168 mio. kr. til en helhedsrenovering af Sankt Annæ 
Gymnasium. I forbindelse med helhedsrenoveringen planlægges en mindre kapacitetsudvidelse til 
gymnasiets 8. spor. Tilbygningen skal kunne rumme 4 lokaler. Sankt Annæ Gymnasium skal selv 
finansiere tilbygningen til en værdi af ca. 12 mio. kr. via et lån i kommunen og via vores egenkapital. 
Københavns Ejendomme er bygherre på projekterne og der er nedsat en byggestyregruppe med 
repræsentation fra skolens ledelse, medarbejdere og bestyrelse. 
 
I løbet af foråret 2018 har Kant arkitekter kørt en proces vedr. renovering af klasselokaler, gangarealer, 
studieområder, lærerforberedelse, kantine mm. Det har været en grundig proces med inddragelse af elever 
og personale i diverse workshops mm.  
Der er ligeledes lavet en byggeteknisk gennemgang med prioritering af, hvilke bygningstekniske 
ændringer der er nødvendige (vinduer, tage etc.) Renoveringen kommer til at forløbe over en 3-årig 
periode og afsluttes i sommeren 2021. Folkeskoleafdelingens fløj - A-bygningen renoveres pt. og 
forventes færdig i august 2019. Næste skoleår følger gymnasiets B-bygning og det sidste år C-bygningen 
og den nye tilbygning. 
 
Hele folkeskolen er pt. genhuset på den nye Europaskole og flytter tilbage til SAG i august. I skoleåret 
2019/2020 skal ca. 2/3 dele af gymnasiet genhuses på Europaskolen mens B-fløjen renoveres. Der skal 
opstilles pavilloner på boldbanen, der skal genhuse 9. klasserne. 
En mindre del af gymnasiet skal genhuses på Europaskolen i skoleåret 2020/2021, mens C-fløjen 
renoveres og den nye tilbygning med 4 nye musiklokaler bygges. 
 
Det bliver et par turbulente år, men vi kan se frem til at vende tilbage til en bygning med moderne 
undervisningsfaciliteter, gode fællesområder, nye musiklokaler mm. 
 
Den samlede organisation 
Campusbestyrelsen og de to afdelingsbestyrelser har igennem et års tid arbejdet på en juridisk adskillelse 
af SAG og Europaskolen. Der er politisk opbakning til dette i Københavns Kommune. Børne- og 
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Ungeborgmesteren har på den baggrund sendt en anmodning til Undervisningsministeren, da dette kræver 
en lovændring for gymnasiets del. Det vides ikke, hvor lang tid en sådan lovændring kan tage. 
Det er fortsat tanken at SAG og Europaskolen indgår i et administrativt fællesskab. 
  
Pædagogiske indsatsområder for 2017/2018 
Vi havde 3 overordnede indsatsområder i skoleåret 2017/2018. 
 
1.     Ny gymnasiereform 
Vi har nu gennemført grundforløbet to gange og synes, at vi er ved at finde den rigtig form. 
Grundforløbet er blevet meget positivt evalueret af eleverne. Særligt fremhæves det at 
studieretningsdagene har hjulpet eleverne til at træffe det rigtige studieretningsvalg. Det er lykkedes at 
give stort set alle elever deres første prioritet studieretning. Kun 4 elever fik deres anden prioritet. Der er 
endvidere udviklet en model for udmøntning af 130-timerspuljen og en model for de flerfaglige forløb, og 
der arbejdes målrettet med udvikling af den skriftlige dimension. 
 
2.     Mindset 
Der har været fokus på erfaringsudveksling mellem folkeskole og gymnasium bl.a. gennem tværgående 
supervision/besøg i hinandens klasser. Der har været fælles efteruddannelsesdage med refleksioner over, 
hvordan arbejdet med Mindset kan gribes an. Der er udarbejdet en SAG-håndbog om Mindset, der bl.a. 
skal uddeles til alle nye lærere. Vi vil stadig fortsætte arbejdet med en mindsetbaseret læringskultur, 
selvom det ikke fremover vil være et egentligt indsatsområde. 

 
3.     Evaluering og feedback 
Indsatsområdet ligger i forlængelse af arbejdet med at skabe en mindsetbaseret læringskultur. Evaluering 
og feedback har stor betydning for elevernes læring. Målet er, at evaluering og feedback bruges som en 
integreret del af den daglige undervisning, således at den fremmer elevernes læring.  Der er nu udarbejdet 
et katalog over mulige evaluerings- og feedbackstrategier, som kan anvendes i undervisningen. Det er 
skolens vurdering, at indsatsområdet har været med til at løfte vores feedback til eleverne. 
  
Pædagogiske indsatsområder i indeværende skoleår (2018/2019) 
I indeværende skoleår arbejder vi med følgende indsatsområder: 
 
Digital dannelse 
Indsatsområdet er fælles for hele SAG. Formålet med indsatsområdet er at styrke organisationens digitale 
modenhed. Indsatsområdet retter sig både mod elever og mod medarbejdere. 
Vi ønsker, at give eleverne redskaber til og viden om, hvordan de forholder sig som kritiske undersøgere, 
analyserende modtagere, målrettede og kreative producenter samt ansvarlige deltagere i en stadig mere 
digital verden. Vi ønsker at klæde alle medarbejdere på til at hjælpe eleverne til at blive digitale 
medborgere og til at håndtere, når der er store forskelle på elevernes kompetencer og færdigheder på det 
digitale område. Vi ønsker at udarbejde et fælles værdisæt og et etisk kodeks for det digitale område, der 
skal gælde fra 3. klasse til 3.G. 
 
Implementering af gymnasiereformen 
I arbejdet med at implementere gymnasiereformen vil vi her i år 3 fokusere på at implementere en model 
for de flerfaglige forløb og 130-timerspuljen. Vi vil styrke faggruppesamarbejdet og udarbejde og 
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implementere en plan for arbejdet med de fire søjler i reformen: det digitale, det globale, det innovative 
og det karrieremæssige. 
Som en del af reformarbejdet arbejder vi med at beskrive, kortlægge og udvikle, hvad moderne dannelse i 
gymnasiet er i dag. Og hvordan man arbejder med det. Dette arbejde sker i samarbejde med forsker Steen 
Beck fra SDU. 
 
Elevtilfredshed 
Vi har netop modtaget resultatet af efterårets elevtrivselsmåling. Målingen viser, at Sankt Annæ 
Gymnasium ligger pænt over landsgennemsnittet, hvad angår elevtrivsel. Vi ligger særligt højt på 
tilhørsforholdet til skolen, den sociale trivsel og på motivation til at lære nye ting og at undervisningen er 
motiverende. Et generelt flot resultat. Vi vil i samarbejde med eleverne sætte fokus på det, vi skal arbejde 
videre med for fortsat at fremme trivslen. 
 
Udfordringer 
De kommende år vil der fortsat være fokus på implementering af gymnasiereformen. Samtidig fortsætter 
de statslige 2% besparelser. Det bliver en udfordring at udvikle og effektivisere på samme tid. Vi har 
desuden den udfordring, at gymnasieeleverne vil være fordelt på to adresser næste år. Det kræver megen 
planlægning og daglig logistik for både elever og personale. Derfor bliver det vigtigt at fokusere på 
sammenhængskraften i gymnasiet, men også på hele SAG. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling aflagt efter samme 
bestemmelser som sidste år, jf. kapitel 3 i Undervisningsministeriets nu ophævede bekendtgørelse nr. 
1279 af 31. oktober 2007. 
  
Som følge af Københavns Kommunes ændrede regnskabssystem og deraf afledte konsekvens for 
gymnasiets regnskabsopstilling, er der i 2018 ikke indregnet en balance. 
Årsrapporten er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, hvilket bl.a. indebærer, at 
der ikke er indregnet feriepengeforpligtelse, idet Københavns Kommune har meddelt, at de ikke indregner 
feriepengeforpligtelse.   
 

Generelt om indregning og måling 
Gymnasiet er en integreret del af Københavns Kommune. Der er derfor ikke medtaget en særskilt balance 
for gymnasiet, idet denne indgår som en del af Københavns Kommunes balance. 
  
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
  
I resultatopgørelsen indregnes statstilskud vedrørende regnskabsåret. Øvrige indtægter og omkostninger 
indregnes i overensstemmelse med kommunens indregningspraksis i resultatopgørelsen, når de 
registreres.  
  

Resultatopgørelsen 
 

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter 
Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i den periode indtægten 
vedrører. 

 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. 
Omkostningerne er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse, 
markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud. 

Balancen 

Som anført indledningsvis er ikke medtaget en egentlig balance, idet gymnasiet er en del af Københavns 
Kommune og indgår som en integreret del af Københavns Kommunes balance. 
 
Der er dog medtaget en opgørelse af egenkapital. Egenkapitalen er opgjort som egenkapitalen primo året 
reguleret for årets resultat.  
 

Hoved- og nøgletal 
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december   

     
               

 Note 2017  2018                

     
               

Statstilskud 1 51.668.615  53.878.104                

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 4.784.680  548.429                

Indtægter i alt  56.453.295  54.426.533                

     
               

     
               

Undervisningens gennemførelse 3 41.157.524  42.927.931                

Markedsføring 4 246.094  296.702                

Ledelse og administration 5 2.834.875  2.800.980                

Bygningsdrift 6 5.806.394  7.019.653                

Aktiviteter med særlige tilskud 7 4.784.680  548.429                

Omkostninger i alt  54.829.567  53.593.695                

     
               

     
               

Resultat  1.623.728  832.838                
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Balance pr. 31. december     

     

  2017  2018 
Aktiver     

     
Mellemregning med Københavns 
Kommune  17.165.915   
Periodeafgrænsningsposter  465.728   
Tilgodehavende projekttilskud  0   
Tilgodehavende   0   
Aktiver i alt  17.631.643    

     
Passiver     

     
Egenkapital 01.01  9.679.118  11.302.846 
Årets resultat ifl. resultatopgørelse  1.623.728  832.838 
Egenkapital 31.12  11.302.846  12.135.684 

     
Leverandørgæld  0   
Feriepengeforpligtelse  0   
Forudbetalt af Undervisningsministeriet  6.149.277   
Anden gæld  179.520   
Periodeafgrænsningsposter  0   
Gæld i alt  6.328.797    

     
Passiver i alt  17.631.643  12.135.684 
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Noter    

  2017  2018 
1 Statstilskud    

 Undervisningstaxameter 33.727.918  36.230.456 

 Fællesudgiftstaxameter 9.418.411  8.291.968 

 Bygningstaxameter 4.735.520  4.905.026 

 Øvrige driftsindtægter 350.366  318.650 

 Særlige tilskud   131.961 

 Andet 413.108  289.800 

 I alt 48.645.323  50.167.860 

 Tilskud fra Kulturministeriet til MGK 3.023.293  3.710.244 

 Statstilskud i alt 51.668.615  53.878.104 

     

 Antal årselever 563  560 

 MGK elever 52  66 

 Antal elever i alt 615  625 

     
2 Deltagerbetaling og andre indtægter    

 Andre indtægter (Projektmidler) 4.784.680  548.429 

 I alt 4.784.680  548.429 

     
3 Undervisningens gennemførelse    

 Løn og lønafhængige omkostninger 38.741.310  39.782.701 

 Øvrige omkostninger 2.416.214  3.145.230 

 I alt 41.157.524  42.927.931 

     
4 Markedsføring    

 Løn og lønafhængige omkostninger 218.750  265.473 

 Øvrige omkostninger 27.344  31.229 

 I alt 246.094  296.702 

     
5 Ledelse og administration    

 Løn og lønafhængige omkostninger 2.452.323  2.271.697 

 Øvrige omkostninger 382.552  529.282 

 I alt 2.834.875  2.800.980 

     
6 Bygningsdrift    

 Løn og lønafhængige omkostninger 3.196.590  3.318.317 

 Øvrige omkostninger 2.609.805  3.701.337 

 I alt 5.806.394  7.019.653 
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7 Aktiviteter med særlige tilskud    

 Løn og lønafhængige omkostninger 761.974  190.493 

 Øvrige omkostninger 4.022.705  357.936 

 I alt 4.784.680  548.429 
  



 
 
 
 
 
 

 Side 17 
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Hoved- og nøgletal             

  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

  
DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio. 

Resultatopgørelse             
Statstilskud  52,8  52,4  52,0  52,0  51,7  53,9 
Øvrige indtægter  0,0  0,4  0,9  1,1  4,8  0,5 
Indtægter i alt  52,8  52,8  52,9  53,1  56,5  54,4 

             
Nøgletal m.v. vedrørende             
institutionens ordinære drift             
Årselever             
Årselever i alt  610,4  592,3  577,5  591,9  615,0  635,5 

             
Medarbejdere - antal netto årsværk             
Medarbejdere - antal netto årsværk i alt   76,5  77,2  81,8  78,2  78,6  76,1 

             
Sociale klausuler:             
I % af ansatte i alt  0,4%  0,5%  0,5%  0,5%  0,5%  0,4% 

             
Antal årsværk under sociale             
klausuler fordelt på:             
Fleksjob  0,0  0,0  0,2  0,0  0,2  0,2 
Job med løntilskud  0,3  0,4  0,0  0,4  0,2  0,2 
Revalidering  0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  0,0 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

 Side 18 
 
 

SANKT ANNÆ GYMNASIUM Årsrapport 2018 

Hoved- og nøgletal             

  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

  
DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio.  

DKK 
mio. 

Nøgletal m.v. vedrørende             
institutionens ordinære drift (fortsat)             
Netto årsværk fordelt på:             
Uddannelse  62,2  62,6  66,3  63,9  65,7  63,7 
Udvikling og markedsføring  0,6  0,6  0,6  0,6  0,4  0,5 

Ledelse og administration, intern service og 
information  5,0  4,7  5,2  5,1  4,0  3,8 
Bygningsdrift  8,7  9,9  8,7  8,2  8,2  7,8 
Særlige tilskud  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 

             
Årsværk pr. 100 årselever             
Institutionen i alt  12,5  13,0  14,2  13,2  12,4  12,0 
Index  100,0  104,1  112,9  105,3  99,3  96,3 
Uddannelse  10,2  10,6  11,5  10,8  10,7  10,0 
Index  100,0  103,7  112,9  105,9  104,9  98,2 
Udvikling og markedsføring  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
Index  100,0  103,1  105,7  103,1  61,5  78,7 

Ledelse og administration, intern service og 
information  0,8  0,8  0,9  0,9  0,7  0,6 
Index  100,0  96,9  109,9  105,2  79,4  74,2 
Bygningsdrift  1,43  1,67  1,51  1,39  1,33  1,23 
Index  100,0  117,3  105,7  97,2  93,5  86,0 
Særlige tilskud  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
Index  100,0  103,1  140,9  137,5  122,0  125,5 

             
Lønomkostninger             
Lønomkostninger til uddannelse  36,0  36,2  39,8  39,4  39,7  39,8 
Lønomkostninger til øvrige  6,1  6,5  5,9  6,3  5,9  5,9 
Lønomkostninger i alt  42,1  42,8  45,6  45,7  45,6  45,7 

             
Lønomkostninger pr. 100 årselever             
Lønomkostninger til uddannelse  5,9  6,1  6,9  6,7  6,5  6,3 
Lønomkostninger til øvrige  1,0  1,1  1,0  1,1  1,0  0,9 
Lønomkostninger i alt  6,9  7,2  7,9  7,8  7,5  7,2 

 


