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Generelle oplysninger om institutionen 
Institutionen Sankt Annæ Gymnasium 
  Sjælør Boulevard 135 
  2500 Valby 
  Hjemstedskommune: Københavns Kommune 
 
  Telefonnummer: 3646 6222  
   
  E-mail: sag@kk.dk 
   
  Hjemmeside: www.sag.dk 
 
  CVR-nr.: 64942212 
 
Afdelingsbestyrelsen Jens Kramer Mikkelsen – Formand – Udpeget medlem 
 Hanne Løngreen – Næstformand – Udpeget medlem 

Peter Langdal – Udpeget medlem 
Anne Boukris - Forældrerepræsentant for folkeskolen 
Arne Chr. Holm - Forældrerepræsentant for folkeskolen 
Karsten Vestergaard – Forældrerepræsentant for folkeskolen 

 Nynne Sole Dalå - Forældrerepræsentant for gymnasiet 
Laura Grønlund – Elevrepræsentant, Formand for elevrådet i folkeskolen 
Julius K. Sort - Elevrepræsentant for gymnasiet 
Edward Pagh Pedersen – Medarbejderrepræsentant for gymnasiet 
Allan Severin – Medarbejderrepræsentant for folkeskolen 
Christina Krog Jensen – Medarbejderrepræsentant for TAP-personale 

 Anette Holst, Rektor – Sekretær, uden stemmeret 
 
Campusbestyrelsen Jens Kramer Mikkelsen – Formand – Udpeget medlem 
                                         Jonas Christoffersen – Næstformand – Udpeget medlem 
                                         Marianne Zibrandtsen – Udpeget medlem 

Sofie Seidenfaden – Udpeget af Borgerrepræsentationen 
Karsten Vestergaard – Forældrerepræsentant for folkeskolen SAG 
Christen Bagger – Forældrerepræsentant for Europaskolen 
Rikke Karlsson – Forældrerepræsentant for Europaskolen 
Nynne Sole Dalå – Forældrerepræsentant for gymnasiet SAG 
Dwaj Prakash Jethani – Elevrepræsentant for Europaskolen 
Julius K. Sort - Elevrepræsentant for gymnasiet SAG 
Edward Pagh Pedersen – Medarbejderrepræsentant for gymnasiet SAG 
Allan Severin – Medarbejderrepræsentant for folkeskolen SAG 
Christina Krog Jensen – Medarbejderrepræsentant for TAP-personale 
Rasmus Hornecker - Medarbejderrepræsentant Europaskolen 

  Anette Holst, Rektor – Uden stemmeret 
Julie Rørdam Thom, Deputy Director ESCPH – Uden stemmeret 
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Daglig ledelse Anette Holst – Rektor 
Martin Kristiansen – Vicerektor 
Erik Mortensen – Uddannelsesleder 
Vibeke Bønding Groth – Uddannelsesleder 
Mathias Grange Persson - Uddannelsesleder 
Mogens Halken – Sanginspektør 
Hella Helvig Jensen – Administrativ leder 

 
Institutionens formål       Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole.  

Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til 
gymnasieloven.  
 
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. 1396 af 28. september 

2020  
 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 
 

Revisor:  Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Weidekampsgade 6 
2300 København S 
Tlf. 36 10 20 30 
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Påtegning og underskrift af Københavns Kommune 
 
Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 for Sankt Annæ 
Gymnasium. 
 
Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning, aflagt efter retningslinjer jf. brev 
af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasium 
 
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 24. marts 2021 
 
 
 
______________________ 
Rektor 

 
  
 
 
København, den 24. marts 2021 
Bestyrelse 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Formand   Næstformand 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium. 

 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for gymnasiet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er aflagt efter 

bestemmelserne fra Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – 

Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasiums ledelse. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 

overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser.  

 

Grundlag for konklusion  

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. 

 

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. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

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

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. 

 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 
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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 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

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

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 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 er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

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 
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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 24. marts 2021 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Bryndís Símonardóttir 
statsautoriseret revisor 
MNE NR. 40064  
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Ledelsesberetning 

Det samlede økonomiske resultat 
Resultatet for 2020 inklusiv MGK er et overskud på 1.396.200 kr. Resultatet fremkommer ved et 
mindreforbrug på gymnasiet på 1.198.512 kr. samt et mindreforbrug på MGK på 197.688 kr. 
 
Mindreforbruget på gymnasiet skyldes flere faktorer, de væsentligste er: 

- Et mindreforbrug på lærerløn på grund af væsentlig færre eksaminer og censur og mindre omfang 
af overarbejde. Begge dele på grund af Corona 

- En regnefejl i budgettet, da der var lagt et for lille grundtilskud ind fra UVM 
 

1. januar 2020 havde Sankt Annæ Gymnasium en egenkapital på 12 mio. kr. Der blev i starten af året 
overført 7 mio. kr. til opførelsen af vores nye musikhus med bl.a. nye undervisningslokaler. Sankt Annæ 
Gymnasiums egenkapital udgør således d. 31.12.2020 6,4 mio. kr. 
 
Helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse 
Helhedsrenoveringen af Sankt Annæ Gymnasium er nu afsluttet. Resultatet er blevet virkelig godt og vi 
har nu moderne og tidssvarende rammer for både undervisningen i folkeskolen og gymnasiet. Der er i 
helhedsrenoveringen også indrettet helt nye sangsale til både pigerne og drengene. 
Den planlagte kapacitetsudvidelse med fire lokaler til gymnasiet sker i forbindelse med bygningen af det 
nye musikhus, hvor der indrettes fire helt nye musiklokaler. Frem til de nye undervisningslokaler står 
færdige er der opsat pavilloner på boldbanen indeholdende fire undervisningslokaler. Udgifterne til 
pavillonerne skal fra juli 2021 og til musikhuset står færdigt, dækkes af gymnasiets driftsmidler. 
 
Finansieringen af de fire nye musiklokaler, der bygges i forbindelse med det nye musikhus, sker dels via 
Sankt Annæ Gymnasiums egenkapital og dels via et lån i kommunen. De samlede udgifter beløber sig til 
ca.13. mio. kr. De 7 mio. kr. er som tidligere nævnt allerede overført fra egenkapitalen til byggesagen. 
Det skal i løbet af forår/sommer 2021 besluttes, hvor mange penge Sankt Annæ gymnasium skal låne 
inden for en max. låneramme på 10 mio. kr. 
 
Det nye musikhus 
Det nye musikhus er budgetteret til at koste samlet 46.6 mio. kr. Heraf finansierer Sankt Annæ 
Gymnasium som nævnt selv de 13 mio. kr. dels via vores egenkapital og dels via lån i kommunen. Det 
resterende beløb finansieres af tre fonde. A.P Møller fonden har doneret 25. mio. kr. Augustinusfonden 
har doneret 4,5 mio. kr. og Louis Hansen fonden har doneret 4,1 mio. kr. Københavns kommune har 
betalt fondsmomsen som udgør 17 %. Vi har hermed et rigtig fint udgangspunkt for at skabe nye 
fantastiske rammer for vores musikundervisning og koncerter. Musikhuset kommer til at indeholde 4 
undervisningslokaler til musik, en kammermusiksal, 5 øvelokaler og et lydstudie. 
Det er planen, at første spadestik tages i marts 2022 og huset kan indvies i maj 2023. 
 
Den samlede organisation sammen med Europaskolen 
Campusbestyrelsen og de to afdelingsbestyrelser har siden foråret 2018 arbejdet på en juridisk adskillelse 
af Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen. Der er politisk opbakning til dette fra 
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Det kræver imidlertid en lovændring at få 
gymnasieafdelingerne på de to skoler juridisk adskilt. Den juridiske adskillelse var på folketingets 
lovprogram i efteråret 2020, men blev taget af programmet lige før jul, da undervisningsministeren 
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ønskede at se adskillelsen af de to skoler i sammenhæng med de forestående politiske drøftelser af 
elevfordelingen på det samlede gymnasieområde. Ledelsen for Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen 
har sammen med repræsentanter fra Københavns Kommune haft et møde med embedsmænd i 
Undervisningsministeriet om sagen. I bedste fald kan der findes en løsning, så sagen igen kan komme på 
lovprogrammet i næste folketingsår. 
 
Pædagogiske fokusområder  
I skoleåret 2019/2020 har realiseringen af de pædagogiske fokusområder haft svære vilkår under Corona. 
Dog er vores fokusområde om digital dannelse realiseret på et niveau vi slet ikke havde kunnet forestille 
os. Her var der planlagt fokus på videndeling omkring virtuel undervisning og afprøvning af nye 
muligheder med digital undervisning, herunder værktøjer og metoder. Nedlukningen og 
nødundervisningen har betydet, at lærerne i meget høj grad deler viden om metoder, platforme og 
værktøjer. Niveauet er rigtig højt og lærerne har udviklet deres kompetencer på dette område markant. 
 
Der har i 2019/2020 været fokus på sammenhængskraft både internt i gymnasiet og på tværs af skolens 
afdelinger. Vi havde planlagt fælles faglig dag om verdensmål, SAG-festival mm. Langt største delen af 
disse arrangementer har ikke kunnet gennemføres på grund af Corona-restriktioner. 
 
Der har endvidere været fokus på udvikling af faggruppe samarbejde. Det er vurderingen, at det har 
styrket samarbejdet og den faglige sparring, hvor faggrupperne blandt andet har samarbejdet om at 
eksplicitere kriterier for karaktergivning.  
 
I skoleåret 2019/2020 afsluttede vi vores projekt om moderne dannelse i gymnasiet med titlen dialog og 
dannelse, hvor en række lærere i samarbejde med Steen Beck, som er forsker i gymnasiepædagogik ved 
Syddansk Universitet, arbejdede med dannelsens placering i gymnasiet i dag. Gruppen fokuserede meget 
hurtigt på dialogen som noget helt centralt. Det er i elevernes dialog med hinanden, med læreren og med 
faget og dets traditioner at dannelsen skabes. 
 
Skoleåret 2019/2020 var også det første år hvor vi dimitterede studenter efter den reform af gymnasiet 
som startede i 2017. I løbet af skoleåret gjorde vi os derfor de første erfaringer med at afslutte en årgang 
efter reformen, hvor blandt andet arbejdet frem mod et meget anderledes studieretningsprojekt med 
tilhørende mundtlig eksamen, blev viet stor opmærksomhed. 
 
I skoleåret 2020/2021 har vi igangsat et fokus på elevernes lektielæsning. Fokusområdet tager 
udgangspunkt i en større undersøgelse af elevernes vaner og vurderinger af lektiegivning og 
lektielæsning. På baggrund af undersøgelsen arbejder vi med at udvikle, hvordan vi pædagogisk og 
fagligt arbejder med lektier, så eleverne får størst muligt udbytte af undervisningen. 
I indeværende skoleår har vi endvidere et fokus på bæredygtighed. Vi udarbejder en SAG definition på 
bæredygtighed og har besluttet at alle studierejser er bæredygtige. Det betyder bl.a. at vi ikke flyver 
medmindre der er en helt særlig grund. 
 
For arbejdet med alle vores fokusområder gælder, at arbejdet vanskeliggøres som følge af nedlukning og 
øvrige Corona-restriktioner. 
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Udfordringer 
Bygningen af det nye musikhus vil have et stort fokus i de kommende to år. Det er vigtigt at vi er tæt på 
processen og får finansieringen på plads i form af lånoptagelse i kommunen. Der skal endvidere sikres 
plads i budgettet til leje af pavilloner i de kommende år. 
 
De kommende politiske forhandlinger om nye principper for elevfordeling på gymnasierne i Danmark 
kan få store konsekvenser for Sankt Annæ Gymnasium, da det i værste fald kan betyde, at vi kan optage 
langt færre elever i henhold til vores musikprofil og i stedet skal optage flere elever i henhold til 
afstandskriteriet. Det vil i givet fald få store konsekvenser for vores elevsammensætning og dermed 
realiseringen af vores musikprofil. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt efter retningslinjer fra Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. brev af 5. februar 
2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasium. Herefter kaldet regnskabsreglerne. 
I overensstemmelse med regnskabsreglerne indeholder årsregnskabet gymnasiets resultatopgørelse og 
noter til resultatopgørelsen. 
  
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 og i overensstemmelse med regnskabsreglerne, er der 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, samt overførsel til anlægssag i Københavns Kommune. 
 

Hoved- og nøgletal 
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 
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Noter    

  2019  2020 

1 Statstilskud    

 Undervisningstaxameter 37.112.639  38.405.128 

 Fællesudgiftstaxameter 8.102.276  8.266.360 

 Bygningstaxameter 5.007.937  5.009.870 

 Øvrige driftsindtægter 368.123  0 

 Særlige tilskud 271.846  658.486 

 Andet 167.374  241.040 

 I alt 51.030.195  52.580.885 

 Tilskud fra Kulturministeriet til MGK 4.463.208  5.218.241 

 Statstilskud i alt 55.493.403  57.799.126 

     

 Antal årselever 576,7  581,3 

 MGK elever 78,6  92,8 

 Antal elever i alt 655,3  674,1 

     
2 Deltagerbetaling og andre indtægter    

 Andre indtægter (Projektmidler) 351.026  68.601 

 I alt 351.026  68.601 

     
3 Undervisningens gennemførelse    

 Løn og lønafhængige omkostninger 42.298.326  41.342.712 

 Øvrige omkostninger 3.156.103  3.150.482 

 I alt 45.454.429  44.493.195 

     
4 Markedsføring    

 Løn og lønafhængige omkostninger 417.194  229.889 

 Øvrige omkostninger 51.773  96.313 

 I alt 468.967  326.201 

     
5 Ledelse og administration    

 Løn og lønafhængige omkostninger 2.468.153  2.565.662 

 Øvrige omkostninger 589.967  579.922 

 I alt 3.058.120  3.145.584 
  



 
 
 
 
 
 

 Side 15 
 
 

SANKT ANNÆ GYMNASIUM Årsrapport 2020 

 
    

  2019  2020 

6 Bygningsdrift    

 Løn og lønafhængige omkostninger 3.195.840  3.236.264 

 Øvrige omkostninger 3.421.429  5.090.203 

 I alt 6.617.269  8.326.467 

     
7 Aktiviteter med særlige tilskud    

 Løn og lønafhængige omkostninger 87.350  84.364 

 Øvrige omkostninger 263.676  95.716 

 I alt 351.026  180.080 

     

     

     
8 Egenkapital 2019  2020 

 Egenkapital ultimo 2019   12.030.302 

 Overført til anlægssag i Københavns Kommune   -7.000.000 

     

 Egenkapital 01.01 12.135.684  5.030.302 

 Årets resultat ifl. resultatopgørelse -105.382  1.396.200 

 Egenkapital 31.12 12.030.302  6.426.502 
 


