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Bestyrelsesformand  Rektor 

18. møde
Side 1 af 63



 
Side 1 af 1 

d. 22. marts 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 18 

Torsdag d. 25. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. marts 2010 

Bilag 1.2 Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 14. december 

2009 

 

 

Referatet fra mødet d. 1. marts 2010 blev udsendt på mail til kommentarer. 

Der er var ingen kommentarer, og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og 

underskrift. 
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Paderup 2. marts 2010.  

 

 

Referat af 17. møde i 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 

Mandag d. 1. marts 2010 kl. 19.00 – 21.00. 

 

Fraværende:  Daniel Madié 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 

Referatet fra mødet d. 14. december 2009 blev underskrevet 

på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Budgetopfølgning for 2010. 

 

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, og på 

næste møde den 25. marts foretages en justering af 

budgettet.   

 

3. Tilbud på tilbygning. 

 

Firmaet Brdr. Thybo fra Skanderborg havde det billigste tilbud 

ved licitationen. Firmaet opfylder alle de stillede krav i 

forbindelse med licitationen, så dette firma har altså vundet 

licitationen. Arkitektfirmaet Årstiderne har kun gode erfaringer 

med firmaet. Ingeniørfirmaet, som skal rådgive skolen 

omkring energitiltag, skal rådgive vedrørende super-

lavenergivinduer i tilbygningen, inden bestyrelsen tager 

stilling til denne merinvestering. 

   

4. Finansiering af bygningskøb. 

 

Bestyrelsen besluttede at pege på en finansieringsmodel 

svarende til Nordeas tilbud. Bestyrelsen gav Karsten, Jan og 

Peter mandat til at foretage det endelige valg af 

kreditforening, når vi har modtaget tilbuddet fra Realkredit 

Danmark. 

Bestyrelsen besluttede desuden, at det endelige tilbud skal 

gennemses af vores revisionsfirma, inden papirerne 

underskrives. 
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Side 2 af 2 

 

5. Udpegning til ny bestyrelse. 

 Bestyrelsen genudpegede Roger Buch.   

 

6. Orienteringer. 

 
Der blev henvist til selvlæsning. 

 

7.         Eventuelt.  

            René forhørte sig om skolen holdning til læreres 

            deltagelse i skiture, som arrangeres af eleverne. Der har 

            aldrig været lærerdeltagelse på sådanne ture, og ledelsen 

            vil indskærpe overfor lærerne, at de ikke skal deltage i  

            sådanne ture, idet de automatisk vil påtage sig et ansvar. 

 

 

  

 

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 25. marts. 2010 

 

 

 

Karsten Pedersen, formand 

 

René Skjøde Andersen 

 

Roger Buch 

 

Gunhild Husum 

 

Daniel Madié 

 

Per Henriksen 

 

Hanne Ernstsen 

 

Jonas Bruun Kjærsgaard 

 

Casper Grud Nielsen 

 

Jan Becher Sørensen, rektor 
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d. 22. marts 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 18 

Torsdag d. 25. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Årsrapport 2009 (drøftelse og godkendelse). 

  

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 Årsrapport 2009. Udleveres til underskrift på mødet. 

Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2009. Udleveres til underskrift på  mødet. 

 

 

 

Revisor Susanne Varrisboel fra PriceWaterhouseCoopers deltager i bestyrelsesmødet 

under dette punkt. 

 

I bilag 2.1 ses den færdige årsrapport. 

 

Revisionens påtegning findes først i rapporten. Revisionen har ikke fundet anledning 

til forbehold. Dernæst følger hoved- og nøgletal. Årets resultat blev kr. 2.237.986 og 

egenkapitalen ved indgangen til 2010 blev dermed på kr. 3.206.870. Ledelsens beret-

ning findes efter hoved og nøgletal. 

 

I bilag 2.2 ses revisionsprotokollatet for 2009.  

 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten samt revisionsprotokollatet.  
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Paderup Gymnasium
CVR-nr. 29 54 61 85

Ársrapport for 2009
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
2009 for Paderup Gymnasium.

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om in . tioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt bekendt øreise'. 1279 af 31. oktober 2007

om regnskab for institutioner for almengymnasiale udd eIser o almen voksenuddannelse m.v.

Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvis de bi

og finansielle stiling pr. 31. december 2009 sam . af
pengestrømme.

Ledelsesberetningen indeholder efter vo
som beretningen omhandler.

Desuden er det vores opfattet
forvaltning.

Paderup, den 25.

Daglig L
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Ledelsespåtegning

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habiltetskravene i § 17 i lov om institu-
tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. i

Paderup, den 25. marts 2010

Bestyrelse

Karsten Pedersen
Formand

Per Henriksen Roger Buch

Casper Grud Nielsen

l Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habílitetserklæring

2
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Den uatbængige revisors påtegning

Til bestyrelsen for Paderup Gymnasium

Påtegning på års rapport

Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Pa rup ymnasium for regnskabsåret
1. januar - 3 l. december 2009. Arsregnskabet omfatter a endt r gnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance, egeiikapitalopgørelse, pengestrømsopgør se, ter særlige specifikationer.
Arsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes e' r n in itut ner for almengymnasiale

uddannelser og almen voksenuddamielse m.v. og eke cl øreise ni. 12 af 31. oktober 2007

om regnskab for institutioner for almengymnasia ud es g al n v, ksenuddaimelse m.v.
(regnskabsbekendtgørelsen).

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og

kab, der giver et retvisende bilede i

Vores ansvai' er a dtr e en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag

af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandar-
der og god offentlig revisionsskik, jf Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12.
december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale ud-
dannelser og almen voksenuddaimelse m.v. (revisionsbekendtgørelsen). Ovenfor nævnte stan-
darder og revisionsbekendtgørelse kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfø-
rer revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesbe-
retningen ikke indeholder væsentlig fejliniormation.

En revision omtàtter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurde-
ring, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfonnation i årsregnskabet og ledelses-
beretningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejL. Ved risikovurderingen
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for gymnasiets udarbejdelse og aflæggelse
af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning,
der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udfonne revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det fonnål at udtrykk.e en konklusion om effek-
tiviteten af gymnasiets interne kontroL. En revision omfatter endvidere stillngtagen til, om den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige

"l
.)
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Den uatbængige revisors påtegning

skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesbe-
retningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillnger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er ti
vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Konklusion

. 

ede f gymnasiets aktiver, passi-
hat af gymnasiets aktiviteter og

09 i overensstemmelse med regn-

Gymnasiets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at
der tages skyldige økonomiske hensyn ved gymnasiets forvaltning, og at oplysningerne i års-
regnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med
regnskabsbekendtgørelsen.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf revisionsbekendtgørelsen har vi for ud-
valgte forvaltningsområder undersøgt, om gymnasiets har etableret fonetningsgange, der sikrer
en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået gymnasi-
ets rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført
med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er va-
retaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelses-
beretningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørel-
sen.

4
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Den uatbængige revisors påtegning

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anled-
ning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret l. januar - 31. december 2009 på de om-
råder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk he 'igt iæssig måde, eller at oplys-
ningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om re sult r ikk er dokumenterede eller i

overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Arhus, den 25. marts 20 L O

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor

5
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Institutio nso plysninger

Institutionen Paderup Gymnasium
Apollovej 64
8960 Randers Sø

Bestyrelse

Jan Becher SørensenDaglig ledelse

Institutionens formål Institutionens fonnål er i overensstemmelse med dens
udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale
uddannelser.

Revision PricewaterhouseCoopers
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej L

8000 Arhus C

6
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Hoved- og nøgletal

2009 2008

Resultatopgørelse, DKK mio.
Omsætning i alt
Driftsomkostninger i alt
Driftsresultat før finansielle poster
Finansielle poster i alt
Arets resultat

Balance, DKK mio.
Anlægsaktiver i alt
Oms ætnng s aktiver i alt
Balancesum
Egenkapital ultimo
Laiigfristede gældsforpligtelser i lt

Kortfristede gældsforpligtel L

Pengestrømme, D
Driftsaktivitet
Investeringsakt 'yit
Finansiering i' et
Nettope strø

2,6
-1,7
0,0
0,9

5,6
-0,4
-2,4
2,8

Regnska æ
Overskudsgr
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Finansieringsgrad

4,8
109, 1

22,9
0,0

5,9
99,9

8,2
1,0

Nøgletal m.v. vedrørende
den ordinære drift
Årselever i alt 471,2 464,4

Omkostninger pr. 100 års elever, DKK mio.
Undervisningens gennemførelse
Ledelse og administration
Bygningsdrift

6,1

1,0

0,8

5,8
0,9
0,7

2007

34,7
32,9

1,8

0,2
2,0

0,8
7,6
8,4

-1,5
0,0
9,9

5,4
-0,6
2,4
7,1

5,2
76,6

-18,2
3,0

429,0

6,0
0,9
0,8

7
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Hoved- og nøgletal

2009 2008 2007

Medarbejdere - antal netto
årsværk
Institutionen i alt 59,2 56,6 54,0

12,6 12,2 12,6
8,4 8,9 9,7
0,0 0,0 0,0
1,3 1,4 1,6
1,2 1,3 1,3

1,7 0,6 0,0

Lønomkostninger, DKK mio.
Lønomkostninger ti uddannelse 26,0 23,9 23,5
Lønomkostninger til øvrige 6,0 5,2 4,9

Lønomkostninger i alt 32,0 29,1 28,4

Lønomkostninger pr. 100 årselever
Lønomkostninger til uddaielse 5,5 5,0 5,5
Lønomkostninger til øvrige 1,3 1,1 1,1

Lønomkostninger i alt 6,8 6,1 6,6

Sociale klausuler:
I % af ansatte i alt
Antal årsværk under sociale
klausuler fordelt på:
Fleksjob
Skånejob med løntilskud
Revalidering

0,0

0,0
0,0
0,0

Årsværk fordelt på
Undervisningens gennemfør s
Udvikling og markedsføring
Ledelse og administr n

Bygningsdrift
Særlige tilskud

41,1
0,0
6,7
5,9
2,9

41,8
0,0
6,8
5,4
0,0

8
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Beretning

Arsrapporten for Paderup Gymnasium for 2009 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbe-
kendtgørelse for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Elevoverblik

Institutionens elevtal har varieret lidt gennem de senere 0. . Udvi
ventede elevtal i 2010 kan skitseres ved følgende oversi

Forventning

til

2010
2009 2003

460

460

Stx 436 429

I alt 416 436 429

Elevfrafaldet har vaneret en del de senere år, hvor udviklingen har været således:

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Elevfrafald i % 12 14 13 15 11 22 18

Tallene er opgjort som det samlede frafald hen over 3 år for den årgang, der blev studenter i det
pågældende år.

Udvikling i året

Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling

Paderup Gymnasiums aktivitet er uddannelse af elever til studentereksamen (stx). 2009 er det
tredje år, hvor institutionen har været selvejende. Igennem sidste del af 2009 har gymnasiet ar-
bejdet med at forberede den sidste fase i overgangen til selveje, nemlig det nu igangværende
bygningskøb. Sideløbende hermed har gymnasiet arbejdet med at forberede opførelsen af en til-
bygning med nye musiklokaler, et auditorium og et fitnessrum. Selve byggeriet forventes påbe-
gyndt i maiis 2010.

9
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Beretning

På elevsiden var 2009 samlet set uændret i forhold til 2008. Ansøgertallet på 143 i 2009 var dog
ca. 30 lavere end forventet, og gav kun 5 nye 1 g-klasser mod normalt 6. Dertil kom 13 ansøgere
til den særlige forsøgsklasse for elever med aspergers syndrom, hvoraf 10 blev optaget. Argang
2009 på 5 klasser slår igennem med helårseffekt på elevtallet i O, og sammenholdt med en
forventet søgning på 175 (6 klasser og en aspergerklasse) i? 10, s it at årgang 2007 på oprin-

deligt 157 ansøgere forlader gymnasiet i sommeren 2010 orven det samlede elevtal i 2010 at
ligge på 460-465 årselever.

Paderup Gy siu ar i ele 2009 haft 1 medarbejder i fleksjob. Derudover har gymnasiet si-
den august 2009 ft en iedarbejder med løntilskud fra jobcenteret. Den 1. januai' 2010 startede
endnu en medarbejder med løntilskud fra jobcenteret.

Arets resultat på TDKK 2.238 er ca. TDKK 310 støne end forventet i budgetopfølgningen frem-
lagt på bestyrelsesmødet d. 9. november 2009. Det skyldes, at budgetterede udgifter til selvrisiko
under statens selvforsikringsordning blev ca. TDKK 80 mindre end budgetteret, at udviklingen i
udgifter til vand og varme ligeledes blev ca. TDKK 80 mindre end frygtet, samt at faggrupperne
har overført over TDKK L 00 mere til næste år end budgetteret. Desuden har institutionen udvist
generel tilbageholdenhed med udgifter også i 2009.

Resultatet på TDKK 2.238 overføres til balancen, hvorved gymnasiets egenkapital stiger til ca.
TDKK 3.200.

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

Drifsrisici
Finansloven for 2010 indeholdt for Paderup Gymnasium direkte tilskudsreduktioner på ca.
TDKK 0,5 mio. i forhold til 2009, hvilket er på ca. samme niveau som forventet i den langsigte-
de plan for udgiftsreduktioner, som bestyrelsen vedtog i december 2007. Dertil kommer, at kom-
pensationen fra overgangsordningen falder med ca. en TDKK 0,5 mio. i 2010 i forhold til 2009,

10
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Beretning

samt at kompensationen for pris- og lønudviklingen i 20 L O maiigler ca. TDKK 0,5 mio. i forhold
til lønstigningerne som følge af overenskomst 2008. Alt andet lige forventes dette at føre til et
mindre resultat i 2010 end i 2009.

Den største driftsrisiko i 2010 er overtagelsen af bygninger , som .1debærer optagelse af et lån
til at finansiere købet, og herefter varetagelse af den fuld ygnin 'drift indenfor et bygningsta-
xameter. Gymnasiet overtager også Firkløverskolens byg 'n, ha' herefter rollen som ejer og
udlejer i forhold til Randers Kommune. Paderup mnas m har 28.' nar 2010 accepteret
det af undervisningsministeriet fremsatte købstil i 9.7 dalbuddet vurderes som
både acceptabelt og realistisk.

t væ ntlgt beløb, vil ændringer i

ultatet Der indgås derfor ikke ren-

Paderup Gymna . um tilb er en gymnasieuddannelse, der ikke kun kvalificerer til alle videregå-
ende uddannelser, men vor eleverne også udvikler deres individuelle kvaliteter og gennemgår
en læreproces, så de kan forholde sig konstruktivt i demokratiske sammenhænge. Det er Paderup
Gymnasiums strategi at levere uddannelse af høj kvalitet ved at skabe gode studieforhold for
eleverne samt ved tiltrækning og fàstholdelse af en god og inspirerende medarbejderstab.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Overgangen til taxameter i 2008 betød for Paderup Gymnasium en nedgang i det samlede stats-
tilskud på ca. 9,5 %, svarende til TDKK 3.000, når taxameterordningen er fuldt implementeret.
Paderup Gymnasium var derfor blandt de gymnasier, der fik en 5-årig overgangsordning, og så-
ledes når ned på det rene taxameter i 20 i 2.

Bestyrelsen vedtog i december 2007 en 5-årig budgettilpasningsmodel, som skal sikre at Paderup
Gymnasium er økonomisk velkørende, også når overgangsordningen er slut, og taxameterord-
ningen er fuldt indfaset. Samlet set lever tilpasningsmodellen fortsat op til dens målsætning, selv
om finansloven for 20 i O dog indebærer større reduktioner end forventet i modellen. Paderup
Gymnasium ser således ud til at komme ud på den anden side af overgangsordningens 5-årige
periode som fortsat økonomisk velkørende, dog med væsentligt mindre resultater end i over-
gangsårene. Dette forudsætter fortsat generel udgiftstilbageholdenhed, samt at de kommende års
finanslove ikke medfører større reduktioner end de forventede ca. L %.
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Beretning

For 2010 forventes et støn-e elevindtag end i 2009, og deniied samlet set uændret elevtal, da den
store årgang 2006 forlod gymnasiet i sommeren 2009. Ifølge det vedtagne budget fra december
2009 forudses for 2010 et positivt resultat på ca. TDKK 1.300. Det kan blive nødvendigt atjuste-
re budget 2010, når ansøgeiiallet pr. 15. marts 2010 samt kons 'nserne af bygningskøb og til-
bygning er endeligt kendt.

Institutionens investeringer forventes i 2010 fortsat at væ
planlagte investeringer i energibesparende tiltag i gnin massei am ¡derligere investeringer
i elektroniske tavler. Paderup Gymnasium planlæ ge u
bygningen.

2.400, eksklusiv normalt taxameter, fra

Institutionens fon-etningsgrundlag består af en veluddannet medarbejderstab, der kan levere en
god uddannelse for eleverne. Til at opnå dette anvendes varierede og tilpassede undervisnings-
former, herunder især øget anvendelse afIT. Paderup Gymnasium er i færd med at instaIlere
elektroniske tavler i alle klasselokaler til erstatning af de hidtidige projektorer og bærbare com-
putere.

Et væsentligt element i at opretholde det høje uddannelsesniveau i lærerstaben er, at Paderup
Gymnasium opfylder sin del af opgaven med at ansætte og uddanne pædagogikumkandidater.
Paderup Gymnasium ansatte i august 2009 3 nye pædagogikumkandidater, som efter de nye reg-
ler fàstansættes fra starten, hvorefter pædagogikumforløbet varer 1 år.

Et andet væsentligt element er kompetenceudviklingen af medarbejderstaben, hvor Paderup
Gymnasium i foråret 20 L O forventer at vedtage en ny og samlet strategi.

12

Bilag 2.1
Side 14 af 31
25. marts 2010

18. møde
Side 21 af 63



Beretning

Antal medarbejdere fordelt efter pril1iære kompetencer

Akademikere
Pædagogikumkandidater
Administrativt personale
øvrige (pedel, rengøring m,v.)

December
2009

53

3

4
6

66
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Paderup Gymnasium for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med regn-
skabs bekendtgørelsen af 2007, herunder dele af årsregnskabslo l af 200 1 ' s bestemmelser for
store virksomheder i regnskabsklasse C.

Der er foretaget enkelte reklassifìkationer og ændringer
eiikelte hoved- og nøgletaL Resultat og egenkapita avi r

Årsrapporten for 2009 er aflagt i danske kroner.

stprisprincip med nedennævnte

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

Visse finansielle a og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en

konstant effektiv rente over løbetiden. AmOliiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tilæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kost-
prisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over
løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. 12008 er Paderup Gymnasium overgået til taxameter-
baseret statstilskud. Dog vil Paderup Gymnasiums 5-årige overgangsordning ifm. overgangen til
statsligt selveje først være endeligt udfaset i 20 L 2.

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.
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Regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling (fortsat)

Indtægter indregnes herudfia i resultatopgøreIsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguIeringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der mål til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omko ing, der er afl101dt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger o 1ensa e forpligtelser samt tilbage-
førsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af eløb der 'dligere har været indregnet i
resultatopgørelsen.

Leasing

for denne. Finansielt leased
lægsaktiver.

Den kapitaliserede
singydelsens re te

ter ragt s som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med ope-

sulta pgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses

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.

15

Bilag 2.1
Side 17 af 31
25. marts 2010

18. møde
Side 24 af 63



Regnskabspraksis

Omkostninger

Omkostninger omfatter de oniostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder
løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v å anlægsaktiver. Omkostnin-
gerne er opdelt på områderne:

· Undervisningens geimemførelse

· Markedsføring
· Ledelse og administration

· Bygningsdrift

· Særlige tilskud.

Finansielle poster

og urealiserede valutakursre
alkreditlån.

Balancen

stpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris oatte nsk ffel esprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvo ktivet er k ar ti at blive taget i brug. For egne fremstilede aktiver omfatter
kostprisen direkte . rekte omkostninger tillønforbrug, materialer, komponenter og underle-

verandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstiling af materielle anlægsak-
tiver indregnes i kostprisen over fremstilingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostnin-
ger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

IT -udstyr
Andet teknisk udstyr
Transportmateriel
Inventar og udstyr

4 år

5 år
8 år

JO år
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Regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 25.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret. Ak-
tiver, der har en værdi under DKK 25.000, der er bestemt til at gere samlet, og den samlede
anskaffelsessum overstiger DKK 25.000, indregnes som anl sakt

Gevinst og tab ved salg af aiilægsaktiver indregnes i res

Nedskrivning af anlægsaktiver

Tilgodehavender

til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfàtter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsik-
ringspræmier, abonnementer og renter.

Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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Regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for o t opdelt på drifts-, investerings-
og tinansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt in itutio ;iens likvider ved årets be-
gyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme :fa investeri asa
og finansielle anlægsak T '.

gestrømme fra køb og salg af materielle

holdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Regnskabspraksis

Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad xlOO

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad =

Finansieringsgrad Langfristet gæld x 100

MatelÎelle anlægsaktiver

Arselever Gennemsnitligt antal årselever inkL. kort- og del-
tidselever omregnet til årselever. En årselev mod-
tager 40 ugers fuldtidsundervisning.

Arsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere
inkL. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte.

Arsværk pr. 100 årselever Årsværk
Årselever x 100

Elevfrafald Antal udmeldteelever x 100

Antal elever tilmeldt

19
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Resultatopgørelse for L januar - 31. december

Note 2009

Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter

Omsætning

1 390495.527

2 428.151

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration

Bygningsdrift
Aktiviteter med særlige tilskud

Driftsomkostninger

1.906,486

Finansielle indtægter
Finansielle omkostni

8

9

334.789
3.289

331.500

2.237.986

2008

36.196.050
403.488

36.599.538

26.710.759
73.378

4.011.037
3.354.493

288,690

34.438.357

2.161.181

341.113
2.677

338.436

2.499.617
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Balance 31. december

Aktiver

Grnde og bygninger
Undervisningsudstyr
Andet udsty og inventar

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Debitorer
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Note 2009 2008

48
64.071

253.4 70

942.989

10.811.510

11.754.499

13.978.784

o

450.418
539.685

990.103

990.103

37.868
738.994
117.387

894.249

9.930.366

10.824.615

11.814.718
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Balance 31. december

Passiver

Note 2009 2008

Egenkapital 1. januar 2007 -3.579.876
Overført resultat 4.548.760

Egenkapital 968.884

Leasinggæld 9.433

Langfristede gældsforpligtelser 9.433

.433 14.948
~44.223 385.049

4.307.281 3.872.378
593.036 414.921

32.982 71.064
9.554 87.387

5.475.405 5.990.654

10.771.914 10.836.401

Gæld 10.771.914 10.845.834

Passiver 13.978.784 11.814.718

Andre forpligtelser 13
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Pengestrømsopgørelse

Årets resultat
Reguleringer af pengestrømsforhold:
Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter
Salg af anlægsaktiver
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra investeringsaktivite

Tilbagebetaling af lån
Tilbagebetaing af gæld

Likvi

2009

2.237.986

380.263
89.204

-48.740
- 8.972

o

-14.948

-14.948

881.144

9.930.366

10.811.510

10.811.510

10.811.510

2008

2.499.617

234.447
5.470

-415.467
3.314.892

5.638.959

-415.100

-415.100

-2.400.000
-14.965

-2.414.965

2.808.894

7.121.472

9.930.366

9.930.366

9.930.366
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N oter til årsrapporten

1 Statstilskud

Undervisningstaxameter
Pædagogikumtaxameter
Fællesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter
Særlige tilskud
Aspergerklasserne, UVM

2 Deltagerbetaling og andre indtægte

Mentorordningen ASF, Region
Anden ekstern rekvirentbetali
Andre indtægter

3

2009 2008

28.455.979
764.881

6.587.919
64.208

.710.775
1. 1.765

150.000
70.956

207.195

428.151

26.008.445
194.097

dervisningens gennemførelse 2.602.000

28.804.542

4 Markedsføring

øvrige omkostninger vedr. markedsføring

5 Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration

60.871

60.871

3.669.112
41.597

1.116.863

4.827.572

25.737.954
806.061

6.430.959
529.223

2.210.437
481.416

36.196.050

62.500
59.328

281.660

403.488

23.894.707
147. 113

2.668.939

26.710.759

73.378

73.378

3.209.316
40.813

760.908

4.011.037
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Noter til årsrapporten

2009 2008
6 Byguingsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
øvrige omkostninger til bygningsdrift

1.949.501
144.570

19.925

. 13.996

8

7 Aktiviteter med særlige tiskud

Løn og lønafhængige omkostninger
øvrige omkostninger vedr. særlige tils

334.789

334.789

9

dre finansielle omkostninger 3.289

3.289

1.739.690
46.521

1.568.282

3.354.493

287.715
975

288.690

341.113

341.113

2.677

2.677
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Noter til årsrapporten

10 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger
AnskaffeIsespris l. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Anskaffelsespris 31. december

Bogførte værdi 31. december

Undervisningsudstyr
Anskaffelsespris l. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Anskaffelsespris 31.

Andet udstyr og inventar
Anskaffelsespris l. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Anskaffelsespris 3 l. december

Akkumulerede af- og nedskrivninger l. januar
Årets af- og nedskrivninger
Årets afskrivninger, salg

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december

Bogførte værdi 31. december

Heraf indgår finansielt leasede aktiver

2009 2008

o

O

O

O

o

683.645 609.950
593.268 79.375

-171.386 -5.680

1.105.527 683.645

233.227 69.632
212.782 165.015
-82. i 82 -1.420

363.827 233.227

741.700 450.418

737.713 567.988
875.053 335.725

O -166.000

1.612.766 737.713

198.028 293.386
167.481 69.432

O -164.790

365.509 198.028

1.247.257 539.685

8.938 22. i 80
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Noter til årsrapporten

11 Egenkapital
Egenkapital
l. januar 2007

Egenkapital 1. januar
Årets resultat

Egenkapital 31. december

12 Leasinggæld

Leasinggæld

13

Skolen har indgået servicekontraker,

der udløber senest den 31/12 2011 med
en restforpligtelse til udløb af

Overført
resultat I alt

968.884
2.237.986

3.206.870

2008

9.433 24.381

9.433 24.381

9.433 14.948
O 9.433
O O

9.433 24.381

1.154.255 1.099.807
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Særlige specifikationer

1 Honorar til revisor

Honorar for lovpligtig revision
Honorar for andre ydelser end revision

2 Momskompensation

2009

1.344.421

I alt

259.931
268.328
397.040
419.123

1.344.421

2008

71.640
23.111

94.751

994.404

I alt

382.431
192.785
333.237

85.952

994.404
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Særlige specifikationer

2009
3 Statens selvforsikringsordning

Bygninger og løsøre

Afholdte selvforsikringsomkostninger

13.540

4

Bygninger og løsøre

Beløb for ikke genanskaffede genstande

Samlede selvforsikringsomkostninger

Løn
Pensioner
Andre omkostninger ti social sikring

30.397.721
2.997.854

-1.359.380

32.036.196

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 59,2

2008

17.307

17.307

o

O

17.307

361.961

27.576.630
2.725.005

-1.170.207

29.131.429

56,6
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Paderup Gymnasium

Revisionsprotokollat til års rapporten for 2009

Indhold

Indledning
Konklusion på den udførte revision
Særlige forhold

Redegørelse for den udførte revision med
Lovpligtige oplysninger
Afslutning

1 - 2
3 - 4

5 - 11

12 - 58
59 - 65

66

Indledning

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsent-
lighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsrappor-
ten.

4 Såfremt årsrappoiien vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrel-

sens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplys-
ninger, vil vi forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supple-
rende oplysninger.

Særlige forhold

Funktionsadskillelse

5 Ledelsen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke

er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskiHelse i gymnasiets regnskabs-
funktion og gymnasiets forhold i øvrigt. Den manglende funktionsadskiHelse forøger risi-
koen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne
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eventuelle fejl forbliver uopdagede. Ledelsen skal være særlig opmærksom på denne risi-
ko, der især har betydning inden for områderne gager og løiminger, likvider samt kredito-
rer.

6 Vi vil anbefale ledelsen i videst muligt omfang at implementere kompenserende

kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte ri d i f.eks. ved opfølgning på
perioderappoiiering, jf. afsnit 16 - 17.

7 Vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vore

kan indikere tilstedeværelsen af besvigelser.

Enefuldmagter

9 Det er ledelsens opfattels . at
ret en forsvarlig organisatio ry
tragtning.

o at i g e funktionsadskilelse i gymnasiets regn-

na,' ts bankonti øger risikoen for fejl og besvi-
at er føres dobbeltfuldmagter. Vi har i forbindelse

ikk konstateret hverken fejl eller indikation på besvigel-
ser.

11 I forbinde me ores løbende revision har vi geimemgået brugen-ettighederne i

Silkeborg Data og Navision Stat. Ved gennemgangen har vi konstateret brugere, som ikke
bør have adgang til gymnasiets lønsystem. Gymnasiet har oplyst, at de pågældende brugere
efterfølgende er slettet.

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer

Opfølgning på revisionsprotokollat af 1. april 2009

12 I vores revisionsprotokollat af 1. april 2009 har vi anført en række anbefalinger til
forbedring af gymnasiets ionetningsgange og interne kontroller. Vi har som led i vores re-
vision i årets løb fulgt op herpå.

13 Følgende punkter i revisionsprotokollen af 1. april 2009 kræver fortsat en opfølg-
ning og afklaring fra gymnasiet:

(JICEWATERHOUSE(WPERS ri 58
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Moms/afgifter

14 I forbindelse med sidste års revision anbefalede vi, at gymnasiet udarbejdede en
momssandsynliggørelse/afstemning i forbindelse med de løbende indberetninger. Ved
gennemgang heraf er det konstateret, at gymnasiet fortsat ikke udarbejder en momssand-
synliggørelse/afstemning i forbindelse med de løbende indberet 'nger.

Perioderapportering

15 I forbindelse med sidste års revision omtalte
bygge gymnasiets økonomistyring. Fokuspunkter . den fo

17 Følgende pun er i revisionsprotokollenaf 1. april 2009 er enten gennemgået uden
bemærkninger eller er ikke længere relevante:

Vedlagt managementletter 2008

Kasseeftersyn
· Anbefàling vedrørende oprettelse af 2 bankkonti i finans.

Moms
· Anbefàling vedrørende oprettelse af særskilte finanskonti til toldmoms.

Protokol

Side 13, afsnit 15
· Anbefaling vedrørende udarbejdelse af månedlige afstemninger mellem lønsyste-

met og finanssystemet samt afstemning af øvrige lønkonti i både resultatopgørelse
og balance, herunder løbende omkontering af konstaterede fejlposteringer.
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Side 16, afi'iiìt 42-43
· Anbefaling vedrørende fàstlæggelse af en beløbsmæssig grænse, som sikrer, at alle

fakturaer over en vis størrelse skal godkendes af en overordnet.

Side 16, afsnit 44-45
· Anbefaling vedrørende overholdelse af godkendelsespra

raer, herunder udlægsbilag.

Kassefunktionen,. herunder uanmeldt beholdningseft

L 8 Vi har foretaget uanmeldt beholdningsefte syn af

den 14. december 2009.

19

21 Som et le " revision skal vi i henhold til revisionsbekendtgørelsen udføre
forvaltningsrevision til vurdering af økonomistyring, effektivitet, produktivitet og spar-
sommelighed, hvor:

· Økonomistyring er et udtryk for, om gymnasiet har etableret forsvarlige procedurer
til brug for den løbende økonomistyring, herunder påse, at gymnasiet løbende føl-
ger op på drifts- og likviditetsbudgetter

· Effektivitet er udtryk for, i hvilket omfang man har nået de mål og udløst de virk-
ninger, som var tilsigtet med den pågældende økonomiske ressourceanvendelse

· Produktivitet er et udtryk for optimalt forhold mellem ressourceanvendelsen og ud-
nyttelsen

· Sparsommelighed er et udtryk for, om goder og tjenesteydelser er erhvervet på en
økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet, kvantitet osv.
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Økonomistyring

22 Vurderingen af økonomistyringen som led i forvaItningsrevisionen kan sammenfat-
tes til at være en undersøgelse af, om gymnasiets økonomistyring er rettet mod at sikre en
sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne, og om det er muligt at
følge op på dette.

23 Det er vores vurdering, at gymnasiet fortsat er i ga

Gymnasiet har fortsat arbejdet med beskrivelse af fo
troller i regnskabsinstruksen.

Effektivitet

o Id se, dels et mål for

ta er opfylder de opstillede

Takter' en række af gymnasiets ledende med-

de øbende har fokiis på de opstilede mål-

Paderup
Gymnasium

2008/09

PadelUp
Gymnasium

2007/08

Region
Midtjyflaiid

2008/09
Danmark
2008/09

Eksamensgennemsnít 6,8 6,8 7 6,8

Som det fremgår af oversigten, ligger eksamensgennemsnittet tor Paderup Gymnasium på
niveau med sidste år og Danmark som helhed, men lidt under gennemsnittet for Region
Midtjylland.

Produktivitet

27 Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktio-
nens omfang. Vurderingen af produktiviteten kræver et grundlag for sammenligning i form
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af en tidsserieanalyse, eller i fonn af en sammenligning med produktiviteten ved produkti-
on af tilsvarende ydelser enten inden for eller uden for gymnasiet.

28 Vi har nedenfor udarbejdet en oversigt, som for syv relevante nøgletal sammenhol-
der Paderup Gymnasium med de gennemsnitlige nøgletal for L 2 gymnasier (inklusiv Pade-
rup Gymnasium) i det tidligere Århus Amt for 2008, idet der ei u ikke er et sammenlig-
ningsgrundlag for 2009.

Nøgletalsoversigt

Gennemsnitlgt
Århus Amt

2008

Årets resultat (DKK mio.) 2,0 1,3

Egenkapital (DKK mio.) -1,5 -0,6

Overskudsgrad (%) 5,2 2,9

12,2 12,6 12,6

5,0 5,5 5,1

1,3 1,1 1,1

6,8 6,1 6,6 6,1

29 Som det fremgår af oversigten, ligger Paderup Gymnasium i 2009 generelt pænt
placeret i forhold til de gennemsnitlige nøgletal for Århus Amt for 2008. Overskudsgraden
afviger væsentligt i forhold til den gennemsnitlige overskudsgrad, hvilket skyldes gymnasi-
ets Hotte resultat i henholdsvis 2009, 2008 og 2007. Gymnasiets flotte resultat skal ses un-
der hensyntagen til de midler, som gymnasiet har modtaget fra overgangsordningen. Løn-
omkostningerne for Padenip Gymnasium ligger over gennemsnittet i forhold til de gennem-
snitlige nøgletal for Århus Amt for 2008. Baggrunden herfor skyldes, at der bruges for-
holdsmæssig flere lærerressourcer på Aspergerklasserne.

Sparsommelighed

30 Sparsommelighed er et udtryk for en vurdering af at der er opnået mest muligt for
pengene ved forvaltning af de tildelte midler.
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3 I Ved vores revision af gymnasiet har vi fået at vide, at gymnasiet løbende søger at

disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til pris, kvalitet, kvantitet osv.

Konklusion forvaltningsrevision

32 Vi er i forbindelse med vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der alkæf-
ter, at gymnasiet generelt har en god økonomistyring samt ag er arsommeligt, produk-
tivt og effektivt.

.

Resultatopgørelsen

Gager og lønninger

35 Gager og lø

udtaget til revisio
en gennemga ~

.

.

.

.

.

.

.

36 Ud fra den samlede gennemgang af gage- og lønområdet er det vores overordnede
konklusion, at gymnasiets fonetningsgange og interne kontroller på området er hensigts-
mæssige. Der henvises dog til afsnittet "Særlige forhold" og afsnittet "Redegørelse fòr den
udførte revision med kommentarer", hvor der er angivet enkelte kritiske forhold.

øvrige drifsomkostninger

37 Vi har stikprøvevis gennemgået øvrige driftsomkostninger med henblik på korrekt

periodisering, kontering m.v.

38 Revisionen af omkostninger har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Balancen

39 Under revisionen af årsrapporten har vi i overensstemmelse med reglerne for god
revisionsskik overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og vurderingerne s forsvai'lighed,
ligesom vi har påset, at de os bekendte gældsposter og forpligtelser er korrekt medtaget i
årsrapporten. Vi har nedenfor uddybet vores revision.

45

Materielle anlægsaktiver

40 Vi har ved vores revision af gymnasiets inventar
ret, at til- og afgang saint årets afskrivninger er kor
og overholder retningslinjerne for dette område. ,ndv'
anlægsaktivernes fysiske tilstedeværelse.

41

Tilgodeliavender

42 Vi har gennemgået al

ger.
e' rer samt efterfølgende betalin-

æn ingsposter er afstemt ti specifikationer

44

e beholdninger til eksterne bekræftelser.

46 e givet anledning til bemærkninger.

Gæld
47 Vi har gennemgået gymnasiets opgørelse af over- og undertimer og testet denne til
underliggende dokumentation. Vi vurderer, at opgørelsesmetoden er hensigtsmæssig til
opgørelse af gymnasiets forpligtelse i forbindelse med overarbejde. Opgørelsesmetoden er
uændret i forhold til tidligere år.

48 Vi har afstemt feriepengeforpligtelse til modtaget opgørelse fra Silkeborg Data.

49 Vi har gennemgået saldoliste for kreditorer og stikprøvevist kontrolleret saldoen til
eksterne kreditorbekræftelser .

50 Anden kortfristet gæld er afstemt til specifikationer og stikprøvevist til bilag uden
bemærkninger.

PRICEWAf¡RHOUSE(COPERS (I 64

Bilag 2.2
Side 9 af 19
25. marts 2010

18. møde
Side 47 af 63



51 Periodeafgrænsningsposter består af tilskud fra Undervisningsministeriet vedrøren-
de 2010, der er indgået i banken ultimo 2009. Tilskuddet er afstemt til opgørelse fra Un-
dervisningsministeriet uden bemærkninger.

52 Revisionen af gæld har ikke givet anledning ti bemærkninger.

Revisionstj ekliste

53 i henhold til bekendtgørelse nr. 1292 af 12. dece
forbindelse med revisionen af årsrapporten udfylde
bejdet revisortjekliste, der ligger på Undervisnin minist
indarbejdes i revisionsprotokol1atet til årsrapportn.

54 Denne er i sin fulde ordlyd udfyl
tokollat.

Sociale klausuler

55 Bekendtgørelse nr.

tageise af statstilskud p o

57 i henhold til Lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervis-
ningsmiljø er det en betingelse for modtagelse af tilskud, at institutionen foretager en vur-
dering afundervisningsmiljøet, der minimum skal revurderes hvert 3. år.

58 Vi har kontrolleret, at gymnasiet har udarbejdet en plan for, hvorledes denne vurde-
ring skal foretages, og at der løbende foretages en undervisningsmiljøvurdering. Der er
gennemført en ny undervisningsmiljøvurdering primo 2010.

Lovpligtige oplysninger

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer

59 Vi har indhentet regnskabserklæring underskrevet af rektor og økonomifuldmægtig

Thomas Arnkjær.

60 Bestyrelsens forhandlingsprotokol ti og med referat af mødet den l. marts 2010 er
gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller
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støneise, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i års-
rapporten.

61 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behøribrt medtaget i
årsrapporten.

Øvrige arbejder

62 Vi har påset, at der føres en forhandlingsprotoko , og at dei
kollen fremlægges og godkendes ved bestyrelsesmø

65 for gymnasiet for regnskabsåret 2009:

.

Afslu

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. de-

at vi opfylder habilitetsbetingeIserne i revisorlovgivningen,

at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om,

at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de mod-

tagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt
at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion

og tiIskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Århus den 25. marts 2010
Pricewaterho useCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor

Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor
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Siderne 57 - 74 er behandlet på bestyrelsesmødet den 25, marts 2010.

Bestyrelsen

Karsten Pedersen
Formand

Rene Skjøde Andersen

Hanne Ernstsen Casper Grud Nielsen
(ingen stemmeret)

Daglig ledelse
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Revisortjekliste ti indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutionsnr.: 731023

Institutionens navn: Paderup Gymnasium

Regnskabsår: 2009

'gsål kan være baseret på stikprøvevise undersøgel-

rhol ne. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive

Revisors besvarelse a )ekIisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende
bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i
stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udføiie revision og konklusion ved-
rørende risikoområderne, jf. Revisionsstandard (RS) 265 om RevisionsprotokoHen og Un-
dervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m, ved institutio-
ner for erhvervsrettet uddannelse.

v í;jledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonneme i tjeklisten samt hen-
visninger til regelsættet findes efter tjeklisten.

Oplysning om revisors påtegning på regnskabet:

i: "Blank" påtegning

D Forbehold
D Supplerende oplysninger
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Revisions- og kontrolområde
Resultat
af revisi-

onshand-
tingen

Har
punktet
givet an-

ledning ti

æsentl-
gel dtÎske

emærk-

Punktet
ud-

skudt,
jf. rev i-

sions-

planen

Punk-
tet

ikke

rele-

vant

4

5 v

6 v

7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholde- v
ne har tilstrækkelige og opdaterede interne dispone-
rin s- orr godkendelsesrealer? (Rev-bek § 4)

8 Har revisor vurderet, at de gældende interne dispo- v

nerings- og godkendelsesregler er fulgt? (Rev-bek §

4)

9 Er der den fornødne personelle adskilelse mellem v
registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutio-
nen? (Rev-bek § 5)

LO Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsin- v
struks er opdateret og er i overensstemmelse med
0konomistyrelsens bek. nr. 1693 af 19/12/06 om
statens regnskabsvæsen m.v.?

Se proto-

kolpunkt
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Revisions- og kontrolområde
Resultat Har Punktet Punk-
af revisi- punktet ud- tet
onshand- givet an- skudt, ikke

!ingen ledning ti Jf. revi- rele-

væsentl- sions- vant

12

13

14 ,/

15 ,/

16 Har revisor i s løb retaget tilstedeværelseskon- ,/
trol af institutionens anlægsaktiver? (Rev-bek. bilag
1, nr. 3)

L 7 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten ,/
vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskre-
vet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgø-
relse om regnskab for institutioner for erhvervsrettet
uddannelse? (Reon-bek. § 5

i 8 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulere-
de resultat ikke har været negativt de seneste fire år
i træk?

(Rev-bek., bilag l, nr. 4.2)
19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkal-

kulationer? (Rev-bek., bilag l, nI' 4.2)

,/

,/
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Revisions- og kontrolområde
Resultat
af revisi-

onshand-
!ingen

Har
punktet
givet an-

ledning ti

væsentl-

Punktet
ud-

skudt,
jf. revi-
sions-

planen

Pnnk-
tet

ikke

rele-

vant

x XW ~
21 ~

(Loven § ..
23 Har i: ', 'sor, s le i s revi ion års rapporten ~

vm ret, insti tion JS t ku grundlag er

uændre ".f.t. erk rin er, er er afgivet i årets

løb (efterK tro' rbin Ise med revision af års-

ra orten)? ( y-bek

24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. ~

sociale klausuler? (Soc-klaus § L og Rev-bek. bilag

l, nr. 9)

25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i års- ~
rapporten vedr. sociale klausuler? (Soc-klaus § 2,

Reirns-bek bila I)

26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervis- ~
ningsmiljøvurdering? (UV -miljø §§ 6 og 7 samt

Rev-bek., bilag I, nL 8)
27 Flar revisor vurderet, at evt. indgåede driftsoverens-

komster om forberedende voksenundervisning

(FVU) indeholder de krævede vilkår for varetagel-
sen af undervisningspligten? (FVU-bek § 19, stk. l)

~
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Resultat Har
punktet
givet an-

ledning ti

væsentl-

Punktet
ud-

skudt,
jf. revi-

sions-

Punk-
tet

ikke

rele-

Revisions- og kontrolområde af revisi-

onshand-
lingen

vant

29

30

31 if
dæk e y ser e'
fasti.e r. "ler li un
bek., bi 1, .2)

32 Har reviso :vur " at u betalte lønninger og ho- ý"

nomrer er ind ettet rrekt i SLS-systemet? (Rev-

bek., bila l, nr. 2)
33 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i if

forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er
sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne
og /eller ansættelsesbekendtgørelsen - herunder at
evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med
gældende regler og aftaler?) (Rev-bek., bilag l, nr.
2, Ans-bek.)

Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sko-
lens økonomistyring - herunder om der udarbejdes
og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudget-

ter? (Rev-bek, bila T 1, nr. 6.4)

35 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. if

skolens økonomistyring? (Rev-bek. § 8, stk. 4)
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Revisions- og kontrolområde
Resultat
af revisi~

onshand-
lingen

Har
punktet
givet an~

ledning ti

Punktet
ud~

skudt,
jf. revi-

Punk-
tet

ikke

rele-

væsentli- sions- vant

Er der foretaget undersøgelse og vurdering af spa .-
sommeli hed? (Rev-bek., § 8, stk. 4)

37 Er der en konklusion i revisionsprotokoll
sparsommelighed? (Rev-bek. § 8, stk. 4

41 ./
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Vejledning til udfyldning af ajrydsniligskolomierne

I kolonnen "Resultat" afkrydses 'JA' rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er
udført og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske
bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet herti og for-
holdet skal omtales i revisionsprotokoUen. Dersom revisor svar "ja" i resultatkolonnen
vil der oftest ikke skulle foretages afkydsning i kolonnen "v sent e/kritiske bemærknin-
ger" .

Tjeklisten re rerel ølge de regel sæt:
Loven: Lovbek dtgørels nr. 937 af 22. september 2008 institutioner for almengymnasia-
le uddannelser og a n voksenuddannelse m.v.
FVU-bek.: Bekendtgørelse nr. 973 af 19.juli 2007 om undervisning m.v. inden for forbe-
redende voksenundervisning (FVU-bekendtgørelsen). Lovbekendtgørelse nr. i 6 af 7. janu-
ar 2005 om forberedende voksenundervisning (FVU-Ioven) med de ændringer der følger af
lov nr. 592 af24. juni 2005, lov nr. 1153 af7. december 2005, lov nr. 578 af9. juni 2006,
og lov nr. 557 af 6. juni 2007.
UV-miljø.: Lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø.
Soc-klaus.: Bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006 om sociale klausuler som betin-
gelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner.
Regns-bek.: Bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Rev-bek.: Bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol
m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
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Side 1 af 1 

d. 22. marts 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 18 

Torsdag d. 25. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Finansiering af bygningskøb (beslutning). 

  

Bestyrelsen besluttede på mødet d. 1. marts at pege på en finansieringsmodel svarende 

til Nordeas tilbud. Delegationen Karsten, Jan og Peter fik mandat til at foretage det 

endelige valg af kreditforening, når vi havde modtaget tilbuddet fra Realkredit Dan-

mark. Dette tilbud kom ikke, da Realkredit Danmark ikke kunne tilbyde en model sva-

rende til den ønskede. 

 

Efter et møde d. 17. marts med Nordea har vi fået de sidste detaljer omkring lånestør-

relsen på plads, således at vi får tilbud om at låne 22 mio. kr. De 4 mio. vil være på 

Nordea Prioritet og de resterende 18 mio. vil være et 30-årigt såkaldt Cibor6-lån med 

tilhørende fastrenteaftale.  

 

Tidsplanen i processen ser således ud: 

 

I ugen efter Påske fremsender Nordea lånedokumenterne, således at vores revisor kan 

gennemse dem. Nordea tilbyder at gennemgå dokumenterne overfor revisor, hvis det 

ønskes.  

 

Når dokumenterne er godkendt af revisor, kan de underskrives af de tegningsberettige-

de for Paderup Gymnasium, og når Ministeriet digitalt har underskrevet pantebrevet 

som ejendomsejer, kan lånene udbetales, således betaling kan ske ultimo april. Dermed 

kommer vi kun til at betale renten på de 5 % til ministeriet for perioden januar – april. 

 

Den tilhørende fastrenteaftale indgås efter godkendelse og underskrift på lånet. 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen bemyndiger arbejdsgruppen til at færdiggøre låneoptagelsen og un-

derskrive dokumenterne, såfremt revisor ikke har bemærkninger efter at have gen-

nemset dokumenterne.  
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d. 22. marts 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 18 

Torsdag d. 25. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Ansøgertal (orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Ansøgertal 2010 fordelt på studieretninger.  

 

 

Paderup Gymnasium har opgjort d. 22. marts fået et ansøgertal på 165 nye 1g elever til 

start august 2010. Deraf skal ca. 10 til optagelsesprøve. 

 

Derudover har 10 elever ansøgt om optagelse i den nye aspergerklasse. 

 

165 elever svarer med oprettelse af 6 klasser til en gennemsnitlig klassekvotient på 

27,5. Efter optagelsesprøverne vil dette tal blive mindre. 

 

I bilag 4.1 ses fordelingen af ansøgerne på tilkendegivne studieretninger 

 

 

I det forpligtende fællesskab mellem gymnasierne i det tidligere Århus Amt fordeles 

overskydende elever efter en gennemsnitlig klassekvotient på 29. Det er derfor muligt, 

at Paderup Gymnasium får tilført enkelte overskydende elever fra gymnasier, der har 

ansøgere med bopæl i vores område. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at 

sige noget mere konkret herom. 

 

 

Rektor indstiller 

 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

18. møde
Side 59 af 63



Ansøgeres fordeling på

studieretninger 2010:

Heraf indstil-

let til prøve

MA-Fy-Ke 11 0

BT-MA-Fy 31 1

EN-Sa-Me 44 3

MA-SA-Fy 16 1

TY-EN-Sa/Ps 11 1

FR-EN-Sa/Ps 10 0

SP-EN-Sa/Ps 12 2

EN-SP-Ty 3 0

MU-EN-ku 23 2

MU-MA-Fy 4 0

              SUM 165 10

Peter Winther

Bilag 4.1
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d. 22. marts 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 18 

Torsdag d. 25. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Klassekvotienter (orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 5.1 Klassekvotienter pr. 22. marts 2010.  

 

 

I bilag 5.1 er vist en oversigt over de nuværende klassestørrelser. 

 

Det fremgår at de største klasser er to 1g-klasser, som begge er på 32 elever. 

 

Den mindste klasse er en 3g-klasse på 10 elever. 

 

Den gennemsnitlige klassestørrelse er på 25,2 , hvilket er en stigning på 1,1 i forhold 

til året før. 

 

 

 

Rektor indstiller 

 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

18. møde
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Elevtal og klassekvotienter

Marts 2009 Marts 2010

1a 30 32

1b 25 26

1c 27 32

1d 30 30

1e 30 26

1f 28

I alt 170 146

Gns 1g 28,3 29,2

2a 25 29

2b 11 23

2c 25 27

2d 23 28

2e 19 24

2f 25 27

I alt 128 158

Gns 2g 21,3 26,3

3a 25 25

3b 20 10

3c 24 24

3d 24 23

3e 27 19

3f 24 24

3h 16

I alt: 160 125

Gns 3g: 22,9 20,8

Samlet 

antal elever

Samlet 

antal klasser

Samlet Gns 24,1 25,2

458 429

19 17
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Orienteringer. 

 

  

Politik for sygefravær 

MIO-udvalget forventes på et møde d. 24. marts at vedtage en politik for sygefravær, 

bl.a. som følge af nye regler for lægeerklæringer. Politikken bliver uddelt på bestyrel-

sesmødet i den endelige udgave. 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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