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INSTITUTIONSOPLYSNINGER

INSTITUTIONEN
Lemvig Gymnasium

Romvej 30
7620 Lemvig

Telefon:

Hjemmeside:
E-mail:

Institutionsm"

CVR-nr.:

Stiftet:

Regnskabsår:

Hjemsted:

97 82 38 22
www.lemvig-gym.dk

gym(a)lemvig-gym.dk

280479
29 54 83 82
l. januar 2007

1/1-31/12

Lemvig Kommune

BESTYRELSE
Ole Zinck

Bent Wolder Mortensen

Erik Flyvholm
Michael Boss

Jens Pedersen

Ricky Pedersen

Ole Dalsgaard Nielsen
Laurits Meler Tolstrup
Josefine Helene Schlosser

DAGLIG LEDELSE
Bo Larsen

Christina Trolle Bojesen

Kim Bisgaard

Uffe Jeppesen

Signe Mølby Pors Leipold

(formand, repræsentant for arbejdsgiverorganisationer)

(næstformand, repræsentant for arbejdstagerorganisationer)

(repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen)

(repræsentant for videregående uddannelser)

(repræsentant for grundskolesektoren)

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant med stemmeret

Elevrepræsentant med stemmeret

Elevrepræsentant uden stemmeret

Rektor

Vicerektor

Afdelingsleder handelsuddannelser

Inspektor

Pædagogisk leder

Formål - vedtægter

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lov-

givningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser

fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens undersb-ifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde j f. stk. l,

gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvej ledningens regler

herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for

Lemvig Gymnasium.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt

bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39,

stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed

- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer

eller udeladelser, herunder målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldest-

gørende.

- At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig

praksis.

- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning

af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Lemvig, den 23. marts 2017

Rektor:'

Bo Larsen

[:"fr L'v

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov nr. 777

af 10. juni 2015 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

m.v. (Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen).

^styrelse:
.''•'

y^.
Ole Zinck

(formand)

• ' ' ! ^ / ..;:)€- -V-;

Michael Boss

/^-^/^
Ole Dalsgaårjzt Nielsen

'Bent Wolder Mortensen

(næstformand)

Erik Flyvholm

^//^^•^^0U1{/1/^^ " '''" l^"t

Laurits Meier Tolstrup
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til rektor og bestyrelsen for Lemvig Gymnasium

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig Gymnasium for regnskabsåret l . januar -31.

december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,

pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt særlige
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt

bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens

regnskabsregler).

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

udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

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 god offentlig
revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne

i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 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

afårsregnskabet". Vi er uafhængige af Lemvig Gymnasium 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 Lemvig

Gymnasiums 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 Lemvig

Gymnasium, 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 sikker-

hed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt god offentlig revisionsskikjf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af

14. december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervs-

rettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge afbesvigelser 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 regnskabsbrugeme træffer på grundlag afårsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig

revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015

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

almengynmasiale 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 revisions-

handlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er

tilstrækkeligt og egnet til at darme grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget afbesvigelser 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 Lemvig Gymnasiums

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 gmndlag af det

opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller

forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Lemvig Gymnasiums 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 Lemvig Gymnasium ikke længere kan fortsætte driften.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 målrappor-

teringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelses-

beretningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses-

beretningen 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

målrapportermgen 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.

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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-
ningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god

offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk
revision som forvaltningsrevision. Vedjuridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj

grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet afregn-

skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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.

Lemvig Gymnasium Side 6



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

kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

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

Lemvig, den 23. marts 2017

VESTJYSK REVISION
Statsautoriseret revisonsaktieselskab

cvr.nr. 1229.25 11

ÆEWlansen'

statsautoriseret revisor

135/mh
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PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN

12016 er skolens værdigrundlag blevet fornyet på foranledning af skolens bestyrelse.
Skolens bestyrelse afholdt visionsseminar i 2015, og i 2016 er lærere og elever blevet

inddraget i processen med at formulere et nyt vaerdigrundlag, som skal bære Lemvig

Gymnasium ind i tider hvor ungdomsårgangene bliver mindre, men hvor skolen også er en

nøgleinstitution i Lemvigegnens udvikling. Lærerne har arbejdet med værdigrundlaget på

møder og på studietur med besøg på A.P. Møllerskolen i Slesvig, og eleverne er blevet
inddraget ved elevrådsseminar og deltagelse i møder med Pædagogisk Råd.

Mission

Missionen for Lemvig Gymnasium har vi valgt at beskrive således:

Vi bidrager til at dimittere livsdtielige og dygtige unge, til en fremtid, som de har lyst til at

være med til at forme, og til at egnen fortsat udvikles og vokser økonomisk og kulturelt.

Vi dimitterer unge inden for et bredt udbud af studieretninger. Vi ønsker dog ikke alene at

uddanne, men også udvikle de unge mennesker til hele mennesker, der kan være med til at

forme såvel deres som vores fælles fremtid. For os handler det ikke kun om at udvikle

staerke faglige kundskaber, men også om at udvikle de tre sæt af kompetencer der gør os

livsduelige: de personlige, de sociale og de faglige kompetencer. Med stærke kundskaber
og kompetencer inden for disse områder tror vi på, at de unge får et livsdueligt fundament

samt en viden og indsigt, der giver dem både lyst og evner til at forme deres fremtid.

Vision
Visionen beskriver vores drøm og er en ledestjeme i vores hverdag.

Vi vil være blandt de bedste og mest attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer i Danmark,

kendetegnet ved at dimittere livsduelige og dygtige unge, til en fremtid, som de har lyst til

at være med til at forme. Vi forstår god kvalitet som høj faglighed, stærkt fællesskab,

begejstring og livsglæde på en skole, hvor arbejdet med elevernes alsidige kundskaber og
kompetencer står i centrum.

Vi ønsker tillige at være en arbejdsplads, der kan være et forbillede for andre.

Samtidig vil vi ved hjælp af rammerne og aktiviteterne være et centralt kultur-, kundskabs-

og kompetenceudviklingscentrum for egnen.

Hovedaktiviteter

Lemvig Gymnasium har i 2016 udbudt 4 ungdomsuddannelser, EUD (merkantil), EUX
(merkantil), HHX og STX. Studieåret på EUX oprettedes i sommeren 2016 for første
gang, og Lemvig Gymnasium er i forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser

fortsat udbyder afEUD og EUX på det merkantil område

På STX udbydes undervisning i en bred vifte af gymnasiefag, inklusiv fire naturviden-

skabelige fag, fire sprogfag, musik og samfundsfag på højeste niveau. Hertil kommer en

lang række andre fag spændende fra eksempelvis astronomi over filosofi til erhvervs-

økonomi. Der udbydes syv studieretninger, herunder en bioteknologisk. Tresproglig

studieretning er endvidere oprettet de seneste fire år. Eleverne tilbydes desuden
talentforløb, kommunikationslinje, innovationskurser, undervisning i samarbejde med

lokale institutioner og virksomheder, lektiecafeer, musical samt en lang række frivillige

aktiviteter. I efteråret 2016 er udbuddet af studieretninger på de gymnasiale uddannelser
justeret i forhold til den kommende gymnasiereform. Fra sommeren 2017 udbydes der
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således ti studieretninger på STX: Matematisk, bioteknologisk, biologisk, to musik-retninger,
to samfundsfaglige retninger og tre sproglige retninger.

På HHX udbydes to studieretninger, økonomi og marketing. Ud over obligatoriske fag som
afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og sprogfag på højeste niveau tilbydes
eleverne en række valgfag, hvoraf nogle gennemføres i samlæsning med STX-hold. På denne
måde udbydes og oprettes en bred vifte af valgfag til elever på både HHX og STX. For
talentfulde eller særligt interesserede elever er der mulighed for deltagelse i MasterProgramme
på AU-HIH eller i gymnasiets øvrige talenttilbud, eksempelvis Akademiet for Talentfulde
Unge. Fra sommeren 2017 udbydes fem studieretninger på HHX: Økonomi, Marketing,
International Økonomi, Innovation og Kommunikation.

På EUD og EUX tilbydes to grundforløb på hvert et halvt år. På grundforløbet vælger eleverne
fagretning, hvor retningerne "Butik, event og iværksætteri" og "Kontor, handel og business"

tilbydes. Efter de to grundforløb fortsætter elever på EUX på det såkaldte studieår, som
gymnasiet, som tidligere nævnt, oprettede for første gang med start i sommeren 2016. Eleverne

på disse to nye uddannelser viderefører også arrangementer som traditionelt har været en del af
handelskolens profil. Det drejer sig eksempelvis om modeshow og deltagelse i faglige
konkurrencer med andre gymnasier.

Skolens kursusafdeling tilbyder voksne efter- og videreuddannelse inden for først og fremmest
it og økonomi. Også sprogundervisning (engelsk og spansk) udbydes - bl.a. i form af
virksomhedsforlagt undervisning. Skolen har i dette år i stigende omfang stillet sig til rådighed
med lokaleudlejning til kursusaktiviteter for virksomheder og institutioner.
Alle elever tilbydes frivillige aktiviteter som lektiecafé, frivillig idræt og studiekredse. I 2016
er der atter oprettet en kommunikationslinje for elever med interesse for at arbejde med
journalistik, grafisk layout og formidling.

Lemvig Gymnasium bidrager i øvrigt til driften af Lemvig Basket College og har i 2016
udarbejdet en ny aftale om den fremtidige økonomi i Lemvig Basket College. Der er endvidere
etableret samarbejde med Lemvig-Thyborøn Håndbold med henblik på at fastholde
håndboldtalenter i kommunen til gavn for såvel håndboldklub som gymnasium — dog uden at
tilbuddet kunne oprettes på grund af lav elevsøgning.

Lemvig Gymnasium råder over en veluddannet medarbejderstab, hvor der de seneste år er
gennemført et vellykket generationsskifte, så størstedelen af medarbejderne nu er under 45.
Skolen iværksætter aktiviteter for den enkelte ansatte med henblik på videre- og
efteruddannelse. Der ansættes hvert år pædagogikumkandidater (i sommeren 2016 ansattes en
lærer i pædagogikumstilling).

I starten af skoleåret måtte skolen sige farvel til afdelingsleder Johannes Kjærgaard, som havde
ført Lemvig Handelsskole succesfaldt igennem fusionen med Lemvig Gymnasium i 2013.1
denne forbindelse blev stillingen ikke genbesat, og skolens ledelse blev dermed beskåret med
en stilling. Der er således gennemført en effektivisering og et generationsskifte i skolens
ledelse.
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Lemvig Gymnasium har også en ambition om at fungere som kulturcenter for egnen. Til daglig
er skolen vært for en bred vifte af kulturelle aktiviteter som kan være arrangeret af gymnasiet
selv i samarbejde med andre (naturvidenskabelige foredrag sammen med Aarhus Universitet,
poesiaftener sammen med Lemvig Bibliotek), men skolen bruges også af egnens kulturelle
foreninger til eksempelvis sportsarrangementer, koncerter, politiske møder, teater eller som

øvested for kor, gospelkor, harmoniorkester og symfoniorkester. På denne måde står Lemvig
Gymnasium også til rådighed for egnen i bredere forstand end blot ved kerneydelsen: vores fire
ungdomsuddannelser.
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ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

Lemvig Gymnasium arbejder til stadighed på at udfordre og løfte elever på alle niveauer.

Som en særlig indsats mod frafald og støtte til elever med særlige behov har gymnasiet

siden 2013 haft en mentor ansat. Der er ansat en læsevej leder, og gymnasiet deltager for 3

år i træk i trivselsprogrammet Netwerk, som er fokuseret på forebyggelse af ensomhed

blandt unge. Studievejledningen har løbende samtaler med alle elever der har behov, og i

det daglige er der fokus på tæt og hurtig opfølgning hvis elever mistrives eller kommer

bagud med skolearbejdet. Skolen har etableret både frivillig og tvungen lektiecafé (Pit

Stop). Til elever med lyst til ekstra udfordringer har gymnasiet en bred vifte af

talentaktiviteter. Skolen sender hvert år elever til Akademiet for Talentfulde Unge, hvor fire

elever afsluttede deres to-årige forløb ved udgangen af 2016. Der er etableret

talentsamarbejde med Ringkjøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm, som i år

tilbød elever med interesse for at skrive skønlitteratur et forløb under overskriften

Forfatterspirer med mulighed for feedback på egne tekster fra kritikeren Lars Bukdahl og

forfatteren Lone Hørslev. Forløbet afsluttede med oplæsning og udgivelse af elevernes

tekster.

Skolen tilbyder kommunikationslinje, innovation camp, faglige konkurrencer, udvekslinger

og frivillige aktiviteter som poesiaftener, musical, korjazzband og idræt. Gymnasiet har i

dette skoleår endvidere transmitteret en række naturvidenskabelige foredrag live fra Århus

Universitet. Der har vasret offentlig adgang til disse foredrag.

Samarbejdet med AU-HIH i Herning fortsætter. Master Programme er igen i år tilbudt til

talentfulde HHX-elever, som på denne måde får fin undervisning i forlængelse af den

faglige profil på HHX. Samarbejdet med AU-HIH er også en del af skolens indsats for øget

overgang til videregående uddannelse på HHX.

Lemvig Gymnasium er godt rustet til den kommende gymnasiereforms globaliseringsfokus,

idet vi ikke alene tager på studieture til udlandet, byder verden inden for i form af

udvekslingselever og fællesarrangementer om fx international politik og den globale

folkevandring, men også har mange internationale samarbejdspartnere.

Således kunne vi i 2016 tilbyde tre elever en udveksling med gymnasiet i Michelstadt i det

centrale Tyskland (Hessen). Michel stadt-pi gerne nød fem forårsuger i Danmark med

masser af engelskundervisning, udflugter rundt i Danmark og et indblik i dansk kultur og

mentalitet, og ikke mindst bidrog de aktivt og engageret i vores tyskklasser. Tilsvarende var

de danske elever fem efterårsuger i det charmerende Michelsstadt, og fik et brus af

historiens vingesus, sproglige landvindinger og en erfaringsbaseret indsigt i vores nabo

mod syd med hjem.

Også vores elever på den sproglige STX-studieretning kunne byde udvekslingselever fra

Tyskland velkommen og selv besøge dem i uge 39. Igen blev udvekslingen med Kronberg-

gymnasiet i Aschaffenburg, Bayern, en fantastisk erfaring for vores elever, der i mødet med

de tyske elever blev klogere ikke bare på sprog, men også på kultur og samfund - deres

egen og tyskernes.

Idræt B nød i februar vores samarbejde med gymnasiet i Tynset, Norge, og fik testet både

ski og sne og sig selv i Norges vinterlandskab.
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Disse tilbagevendende udvekslinger glæder vi os over og til, men vi er også spændte på en

ny aftale, som vi — med vores spansklærer i spidsen — indgik i 2016:1 foråret 2017 får de

sproglige 2.stx'ere besøg fra Madrid og er tilsvarende inviteret til Madrid i efteråret 2017.

Sidst men ikke mindst nyder vores elever også godt afHHX-samarbejdet om "Praktik i

Udlandet" (PiU), som gør det muligt for vores HHX-studenter at komme til enten England

eller Tyskland i praktik i et år. Ansøgnings- og udvælgelsesproceduren er forløbet i

efteråret, og vi kan efter sommerferien sende to dygtige HHX'ere af sted til Tyskland.

Af fællesarrangementer har skolen i 2016 blandt andet haft besøg afjazztrioen

Robinson/Hagner/Bulow, MF Andreas Steenberg, folkene bag Geopark Vestjylland, det

ghanesiske trommeorkester Afrimuda Foundation, Vores Europa, Hardeep Dhanjal,

journalist Mads Fugl ede, ledelsesrådgiver Marianne Danling og biolog Morten DD. Der har

endvidere været afholdt valgaften i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg ud over

sociale arrangementer som elevernes Stand Up-aften og Lemvig Upcoming Festival.

Eleverne arrangerer også cafeer og fester, som er en vigtig del af skolens sociale liv og

elevernes trivsel. Elevrådet har i år engageret sig med positiv energi i nytænkning af

skolens sociale aktiviteter.

Som en del afkursusafdelingen har Lemvig Gymnasium lagt rammer til en række

efteruddannelsesforløb og kursusaktiviteter. Vi har således været værter for blandt andet

Dania, BOCO Seafood, Lemvig Kommune og Kystdirektoratet. Der har endvidere været

virksomhedsforlagt undervisning i engelsk på FMC/Cheminova.

Pædagogisk udvikling: Lemvig Gymnasium har i dette skoleår engageret sig i et regionalt

udviklingsprojekt om "Computational Thinking", hvor elever og lærere skal arbejde med at

integrere viden om programmering og anvendelse af computermodeller i undervisningen.

Den praktiske del af projektet afvikles i løbet af 2017. Der er iværksat et pædagogisk

udviklingsforløb i supervision for alle lærere, som også afvikles i 2017. Der er i øvrigt

arbejdet med studieretningstoning, og brobygningsprqjektet hvor 2.g overtager

undervisningen af byens 9. klasser er videreført som en ny tradition. I den sidste del af 2016

har forberedelserne til den kommende gymnasiereform naturligvis spillet en stor rolle på

skolen. Skolens rektor deltog i undervisningsministerens praktikerpanel i forbindelse med

forhandlingerne om gymnasiereformen.

Særligt om EUD/EUX

Sommeren 2016 afsluttede de sidste elever den gamle HG uddannelse. Samtidig afsluttede

de første EUD/EUX elever GF2. For inden havde eleverne været til den afsluttende

eksamen i grundforløbsprojektet. Projektet gennemførtes i samarbejde med handelsskolerne

i Ringkøbing og Skjem, og kulminerede med en messedag der afholdtes på Lemvig

Gymnasium. Her dystede elever om SIMU-mesterskabet. Eleverne havde en spændende og

hektisk dag, hvor der blev købt og solgt med stor iver. Eleverne fra Lemvig Gymnasium,

der under projektet stiftede virksomhederne "Nordisk Belysning" og "KE-Bolighuset" blev

præmieret for henholdsvis tredje- og førstepladsen.

I det nye skoleår deltog skolen i en anden dyst, hvor App'en "Bedre grønt" udtænkt af to

elever fra EUD/EUX blev vinder af Innovationsdagen på Struer Statsgymnasium. Her

dystede eleverne fra Lemvig, Struer, Ringkøbing og Skjern i pitching, dvs. kunsten at

præsentere en ide på bare 3 minutter.
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2016 gav også svar på hvilke uddannelser vi fremover må udbyde, da resultatet af

udbudsrunden blev offentliggjort. Skolen kan fremover udbyde grundforløb indenfor
detail, event, handel og kontor.

Særligt om HHX

Eleverne fra alle tre årgange på HHX deltog i foråret 2016 i en dyst om køb og salg af
aktier mod HHX eleverne fra Struer Statsgymnasium. I 2016 var det eleverne fra Lemvij

der kunne hæve vandrepokalen, og kalde sig mestre.

Alle HHX elever i l. g har faget innovation C. HHX eleverne arbejder i undervisningen

med at starte egen virksomhed, og deltager i den forbindelse i Company Programme

konkurrencen hos Young Enterprise. I den forbindelse fik eleverne i efteråret besøg af

iværksætter og pitching ekspert Andreas Fabricius.

Andreas Fabricius har selv stiftet virksomheden Ungarbejde.dk, og stod i sin tid ansigt til
ansigt med Jesper Buch, kendt fra Løvens Hule. Så der var masser af gode historier og

råd til eleverne, når de inden længe selv står overfor at skulle pitche deres ideer.

I 2016 afsluttedes projektet "Flipped Classroom i Studieområdet". Her har undervisere

eksperimenteret med at anvende VODcasts i undervisningen. Projektet er et af flere

delprojekter om E-didaktik, og projekter indgår i Bent B. Andresen (DPU)
følgeforskningsprojekt om IT anvendelse på ungdomsuddannelserne.

Professionel kapital

I efteråret 2016 deltog Lemvig Gymnasiums ansatte i afdækningen af institutionens
professionelle kapital. Professionel kapital er en omfattende vurdering af skolens

psykiske arbejdsmiljø, hvor skolen blev sammenlignet med over 100 andre skoler.

Undersøgelsen gav et overordentligt positivt indtryk af skolens psykiske arbejdsmiljø,
hvilket giver forudsætninger for at skabe gode resultater og kvalitet i uddannelsen og

dannelsen af eleverne. Et godt arbejdsmiljø og god kvalitet i undervisningen er meget

vigtige forudsætninger for at kunne tiltrække nye medarbejdere i en periode hvor der

foregår en stærk centralisering af de akademiske arbejdspladser.

STX: I juni 2016 dimitterede 127 elever fra skolen med STX-eksamen. Eleverne opnåede

et eksamensgennemsnit på 7,6, hvilket er pænt over landsgennemsnittet på 7,3.

Løfteevnen på STX er fortsat positiv for perioden 2014-16 (socioøkonomisk reference er

0,1 for eksamensresultatet inkl bonus A). I studieretningsprojektet opnåede eleverne et

flot karaktergennemsnit på 7,8.

Gymnasiet har oprettet fagene matematik, kemi, engelsk, tysk, spansk og fransk på A-

niveau efter elevernes valg af valgfag. Kun fire STX-elever dimitterer fra gymnasiet uden

matematik på B-niveau.

Lemvig Gymnasium har for den nye årgang med start i 2016 oprettet alle udbudte
studieretninger, herunder både en to- og tresproglig studieretning. Gymnasiet udbyder

fortsat studieretninger inden for alle hovedområder (tre naturvidenskabelig, musisk, to

samfundsfaglige og to sproglige studieretninger).
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HHX: I juni 2016 dimitterede 14 elever med HHX-eksamen fra skolen.

Karaktergennemsnittet var meget tilfredsstillende med 7,2 (landsgennemsnit 6,7).

Løfteevnen er overordentlig tilfredsstillende med en positiv socioøkonomisk reference på

0.5 for årene 2014-16. I det afsluttende studieretningsprojekt opnåede eleverne et fint

karaktergennemsnit på 7,0. Antallet af elever på HHX er meget lavt på denne årgang,

men det skal bemærkes at optaget er mere end fordoblet i de årgange der påbegyndte

HHX i 2015 og 2016. Gymnasiet forventer at se væsentligt forbedrede tal for

gennemførselsprocent og overgang til videregående uddannelse i de kommende år.

Gymnasiet modtog i efteråret 2015 et tilsynsbrev fra ministeriet angående disse to

områder. Det er endnu for tidligt at konkludere noget sikkert om effekten af gymnasiets

indsats i forbindelse med tilsynsbrevet.

Eleverne på HHX har været delt på to studieretninger med fagene virksomhedsøkonomi,

afsætning, international økonomi, dansk, engelsk, tysk og spansk på A-niveau.

HG/EUD/EUX: I juni 2016 dimitterede 9 elever som den sidste årgang HG-elever fra

Lemvig Gymnasium. HG-uddannelsen afløses fremover af den merkantile EUD og EUX,

som gymnasiet udbød for første gang i skoleåret 2015-16. På den første årgang afsluttede

11 elever Gmndforløb 2 på EUD-merkantil i juni 2016. Heraf fortsatte 6 elever på EUX-

studieåret, hvor der samlet startede 9 elever i juni 2016.

Gymnasiet udbyder også et HG-forløb til studenter (HGS, fremover EUS), hvor der blev

oprettet hold med 9 elever i efteråret 2016. I alt har 29 elever således afsluttet

grundforløbet på enten HG eller EUD i 2016.

Frafald på erhvervsuddannelserne er fortsat et stort problem på landsplan, og Lemvig

Gymnasium har som andre skoler i landet udfærdiget en handlingsplan for øget

gennemførsel. Handlingsplanen kan findes på skolens hjemmeside.

Gymnasiet kan glæde sig over at have oprettet EUD og EUX med succes i

uddannelsernes første leveår, men der består en hovedopgave i at forbedre søgningen til

disse uddannelser fremover. Som et led i disse bestræbelser udbyder gymnasiet

stadigvæk EUD10 i samarbejde med Lemvig Kommune, og som noget nyt i dette skoleår

har skolen også tilbudt valgfag i handelsskolens profilfag til 7-9. klasse på kommunens

folkeskoler. Ved gymnasiets orienteringsmøder er det endvidere en vigtig del af

præsentationen at alle de besøgende præsenteres for alle gymnasiets fire uddannelser.

Traditioner som modeshow og faglige konkurrencer med andre handelsskoler er fortsat

en del af handelsuddannelsernes profil på Lemvig Gymnasium.
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Gymnasiets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. l .725.273, og skolens
balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. l l .744.336.

Gymnasiets økonomi er bedre end de planlagte mål. Årets resultat på la'. 1.725.273 efter
afskrivninger skal ses i forhold til et forventet budgetmål på la-. 957.666 efter afskrivninger,
som vedtaget på bestyrelsesmødet i marts 2016.

Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes primært at der har været større indtægter fra
aktiviteter vedrørende censorer, brobygning for kommende elever samt specialpædagogisk
støtte. Derudover har der været mindre udgifter til dispositionsbegrænsning, selvforsikring

og IT.

Økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud
Der er ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager
offentlige tilskud.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af skolens
finansielle stilling.

Den forrentede økonomiske udvikling
Bestyrelsen forventer for 2017, på baggrund af et samlet elevtal på 432 et underskud på kr.
488.685 efter afskrivninger.

Grundtilskuddet til handelsskolen er ophørt med udgangen af 2016. Skolen glæder sig dog
over at der på finansloven for 2017 er indført følgende: Basisgmndtilskuddet udgør op til
960.400 kr. for alle institutioner. Hvis en institution er et resultat af en fusion mellem en
institution for almengymnasial uddannelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse
udgør basisgrundtilskuddet efter den fireårige overgangsperiode 1.729.000 kr.

Skolens strategi i de kommende år er et regnskab i balance, men der kan forudses
udfordringer med at indhente de forventede effektiviseringer efter 2017. De faldende
ungdomsårgange vil bidrage til disse udfordringer. Den kommende gymnasiereform giver
dog også bedre muligheder for samlæsning mv. mellem hold.

Resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år.

Forventninger til det kommende år
Vi forventer et mindre indtag i 2017 end i 2016 og skal indstille os på en ændret fordeling.
Der forventes nogle år med svag nedgang i elevtallet, indtil den demografiske udvikling vil
medføre en meget stærk nedgang i elevtallet.

Det kommende år vil skolen blive stillet overfor flere udfordringer.

• Vigende ungdomsårgang

• Evt. højere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

• Udmeldte besparelser

• At øge optaget til erhvervsuddannelserne
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Hoved- og nøgletal

2016 2015 2014 2013 2012
(1.000. kr.) (1.000. kr.) (1.000. kr.) (1.000. kr.) (1.000. kr.)

Resultatopgørelse:

Omsaetning........................................ 43.043 44.745 46.044 54.533 48.810

Omkostninger i alt............................ -41.179 -41.807 -45.181 -53.127 -47.272

Resultat før finansielle poster........... 1.863 2.938 863 1.406 1.538

Finansielle poster i alt........................ -138 -158 -193 -77 -334

Årets resultat..................................... 1.725 2.780 670 1.328 -10.167

Balance:

Anlægsaktiver i alt............................ 20.367 21.240 22.043 22.859 17.047

Omsætningsaktiver i alt.................... 16.525 14.586 13.268 10.764 25.105

Balancesum....................................... 36.892 35.827 35.312 33.623 42.152

Egenkapital ultimo............................ 11.744 10.027 7.218 6.683 5.241

Langfristet gæld i alt......................... 12.284 12.907 13.577 14.046 14.761

Kortfristet gæld i alt.......................... 12.864 12.892 14.516 12.895 22.150

Pengestrøms opgørelse:

Driftsaktivitet.................................... 2.097 2.820 3.326 -6.571 10.055

Investeringsaktivitet.......................... -165 -322 -294 -6.986 4.393

Finansieringsaktivitet........................ -628 -619 -599 -596 -2.165

Pengestrøm, netto............................. 1.304 1.879 2.433 -14.153 12.283

Regnskabsmæssige nøgletal:

Overskudsgrad................................... 4,0% 6,2% 1,5% 2,4% -20,8%

(= Driftsresultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt xlOO)

Likviditetsgrad.................................. 128,46% 113,14% 91,40% 83,47% 113,34%

(= Omsætningsaktiver i alVKortfi-istet gæld i alt xlOO)

Soliditetsgrad.................................... 31,83% 27,99% 20,44% 19,88% 12,43%

(= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100)

Finansieringsgrad.............................. 60,31% 60,77% 61,59% 61,45% 86,59%

(== Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100)

Nøgletal m.v. vedr. skolens ordinære drift

Årselevtal:

Årselever excl. udlagt aktivitet.......... 448,28 454,76 488,12 500,36 506,55

Heraf primære uddannelser............... 443,68 447,46 480,89 495,51 500,40

Heraf øvrige uddannelser................... 4,60 7,30 7,23 4,85 6,15

Årselever, indtægtsdækket

virksomhed........................................ 0,64 2,14 0,86 0,43 0,00

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabs-

bekendtgørelse m.v.
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Det overordnede politiske mål
Lemvig Gymnasium har iværksat en stribe initiativer for at fremme målsætningen om,
at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Der praktiseres frit omvalg af
studieretning, også mellem HHX og STX, i grundforløbet. Desuden bruger gymnasiet
konceptet Netwerk til at forebygge ensomhed og sikre trivsel i nye klasser med
makkerordning, makkergrupper og "fællesskabende" aktiviteter. Der arrangeres to

gange ugentlig "Pit Stop" for elever, som er bagud med de skriftlige afleveringer.
Elever skal således blive på skolen efter skoletid, hvis opgaverne ikke afleveres til
tiden. Der er også ansat en læsevejleder og en mentor på skolen som støtteperson til
elever med en diagnose, eller hvis en elev blot har brug for støtte til struktur mv. i
hverdagen. Desuden har gymnasiet mulighed for at sende udvalgte elever til udredning
og behandling ved en kommunal psykolog. Der holdes ugentlige møder mellem
ledelse, mentor og studievejledere, hvor gennemførselsvejledningen generelt og
enkeltelever diskuteres.

Målrapportering

Tilgang og frafald mv erhvervsuddannelser

Tilgang
Antal årselever i året

48
47,16

39
53,66

19
33,49

25
24,63

EUD-reformen har medvirket til ændringer i søgningen til EUD. Stasrkere, men færre
elever søger i øjeblikket mod erhvervsuddannelserne. Dette afspejles i det faldende
elevtal, som ledsages af et mindre frafald. Det er en hovedudfordring for skolen at
hæve antallet af elever på EUD og EUX i de kommende år

Gennemførte elever i regnskabsåret/gennemførelsesprocent

Tilgang
Antal årselever i året

Fuldførelsesprocent

143
372,77

84%

105
369,23

88%

133
355,47

88%

104
338,55

Gennemførselsprocenten anses for tilfredsstillende ift. landsgennemsnittet (84%).

Tilgang
Antal årselever i året

Fuldførelsesprocent

17
78,6

69%

22
58

79%

33
58,5

78%

44
80,5

Gennemførselsprocenten er under landsgennemsnittet (8 l %), men kraftigt forbedret
siden fusionen. Et større optag med en elevflok med flere stærke elever vil forventeligt
forbedre frafaldsprocenten fremover. Elevernes karaktergennemsnit er efter fusionen

forbedret væsentligt.
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Gymnasiet har i 2016 haft følgende klasser fordelt således:

STX:

l.g

2.g

3.g

HG og HHX:

l. halvår
5 klasser
5 klasser
6 klasser

-fflX:
l. halvår

EUD/EUX1 l klasse
EUD/EUX2 O klasser
HG2
HHX1
HHX2
HHX3
HOS

l klasse
2 klasser
l klasse
l klasse
O klasser

2
5
5
5

2
l
l
o
2
2
l
l

. halvår

klasser
klasser
klasser

. halvår

klasse
klasse
klasser

klasser
klasser
klasse
klasse

443 årselever fordelt på gennemsnitlig 22 klasser, svarer til en klassekvotient på
20,16, hvilket vi anser for rimelig under hensyn til gymnasiets størrelse.

Anden aktivitet opgjort på uddannelser

AMU 3,2 1,28 | 0,65 | 0,60

Praktikpladsanalyse

Antal indgåede aftaler 35 17 19 11
Afbrudte aftaler

Antal elever med
praktikpladsaftaler ultimo

42 29 26 15

Der har været nedgang i antal af indgåede praktikpladsaftaler i 2016, hvilket vurderes
at kunne henføres til færre elever, der har afsluttet HG/EUD i 2016.
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Sammenligningeu af karaktergennemsnittet (STX):

Skolen samlet

Eksamensåret 2016, 12 skala

Eksamensåret2015, 12 skala

Eksamensåret 2014, 12 skala

Eksamensåret2013, 12 skala

Eksamensåret2012, 12 skala

Eksamensåret 2011, 12 skala

7,6

7,7

7,4

7,3

7,0

7,0

7,4

7,3

7,2

7,1

7,0

6,9

Karaktergennemsnittet for Lemvig Gymnasium er faldet med 0, l og lands-
gennemsnittet er steget med 0,1 i forhold til 2015. Karaktergennemsnittet anses
fortsat for yderst tilfredsstillende.

Sammenligningen af karaktergennemsnittet (HHX):

Skolen samlet

Eksamensåret 2016, 12 skala

Eksamensåret2015, 12 skala

Eksamensåret2014, 12 skala

Eksamensåret2013, 12 skala

7,2

7,1

6,4

6,2

6,8

6,7

6,5

6,4

Karaktergennemsnittet for HHX er steget med 0,1 og landsgennemsnittet er
ligeledes steget med 0,1 i forhold til 2015. Karaktergennemsnittet anses for yderst
tilfredsstillende.
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Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Lemvig Gymnasium for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med de

regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af

27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen). Finansministeriets

Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og

Kvalitets paradigme for årsrapporten 2016 med tilhørende vejledning.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprmcip.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

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

en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kost-

pris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen
mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab

og -gevinst over løbetiden.

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

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunk-

tet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud be-

regnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger aftaxametertilskud

vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og ind-

tægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.

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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I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge

af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatop-

gørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om

der er indikation afværdifomngelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis

dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere geninvindings værdi.

Segmentoplysninger

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

- Indtægtsdækket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger ialt.

De poster, som fordeles ved indirekte opgørelser sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra

årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder

at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan op-

gøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør

afsnittet "Generelt om indregning og måling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning,

herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver.

Omkostninger er opdelt på områderne:

- Undervisningens gennemførelse

- Markedsføring

- Ledelse og administration

- Bygningsdrift
- Aktiviteter med særlige tilskud

De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger der er knyttet til lærernes tids-

forbmg til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på den

primære jobfunktion.

Indirekte lønomkostninger til ledelse og IT medarbejdere samt afskrivninger vedrørende IT

udstyr fordeles efter samme fordelingsnøgle.
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Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger samt amor-

tisering afrealkreditlån.

Balancen

IVIaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-

mnger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i bmg.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi,

fordeles lineært over aktivernes forventede bmgstid, der udgør:

Bygninger 50 år
Bygningsinstallationer m.v. 10-30 år

Udstyr og inventar 3-15 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 0%.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 kr. ekskl. moms omkostningsføres

i anskaffelsesåret.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte

omkostningsgmpper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under

andre indtægter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgode-

havender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på

institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgræsningsposter

Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter fomdbetalte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Gældsforpligtelser
For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneopta-

gelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efter-

følgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi
ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nomi-

nelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til

nominel værdi.

Finansielle instrumenter

Den negative dagsværdi af finansielle instmmenter indregnes i tilknytning til posten "Real-

kreditgæld" under langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter

indregnes under posten "Finansielle instrumenter" under finansielle anlægsaktiver.

Periodeafgræsningsposter

Periodeafgræsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger ved-

rørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, inve-

sterings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved

årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra drifts aktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultat-

poster som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbeta-

linger og - udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordniære poster. Driftskapitalen om-

fatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster der indgår

i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg afmate-

rielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra fmansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbage-

betaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.
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RESULTATOPGØRELSE

Note 2016 2015

l Statstilskud....................................................................................... 41.561.675 42.947.628

2 Deltagerbetaling og andre indtægter ................................................ 1.481.121 1.797.604

OMSÆTNING I ALT ................................................................... 43.042.796 44.745.232

3 Undervisningens gennemførelse ...................................................... -31.084.296 -31.122.819

4 Markedsføring.................................................................................. -147.445 -146.163

5 Ledelse og administmtion ................................................................. -3.627.843 -4.057.429

6 Bygningsdrift................................................................................... -5.505.496 -5.532.739

7 Aktiviteter med særlige tilskud ........................................................ -814.321 -948.140

OMKOSTNINGER I ALT ............................................................ -41.179.401 -41.807.290

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.............................. 1.863.395 2.937.942

8 Finansielle indtægter ........................................................................ 41.150 40.304

9 Finansielle omkostninger ................................................................. -179.272 -198.427

ÅRETS RESULTAT ...................................................................... 1.725.273 2.779.819

Lemvig Gymnasium Side 24



l VESTJYSK Revision

BALANCE

Note 2016 2015

AKTIVER

10 Grunde og bygninger ....................................................................... 19.227.343 19.928.529

10 Udstyr og inventar............................................................................ 1.139.913 1.311.951

Materielle anlægsaktiver i alt........................................................ 20.367.256 21.240.480

ANLÆGSAKTIVER I ALT ......................................................... 20.367.256 21.240.480

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .................................... 362.442 348.013

Andre tilgodehavender ..................................................................... 1.111.935 492.163

Tilgodehavender i alt .................................................................... 1.474.377 840.176

Likvide beholdninger ........................................................................ 15.050.323 13.745.912

Likvide beholdninger i alt ............................................................ 15.050.323 13.745.912

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ............................................... 16.524.700 14.586.088

AKTIVER I ALT ........................................................................... 36.891.956 35.826.568
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Note 2016 2015

PASSIVER

Egenkapital pr. l. januar 2007.......................................................... 3.059.343 3.059.343

11 Egenkapital i øvrigt.......................................................................... 8.684.993 6.968.029

EGENKAPITAL I ALT ................................................................ 11.744.336 10.027.372

12 Gæld til realkreditinstitutter ............................................................. 12.000.420 12.632.625

13 Forpligtelse vedr. finansielle instrumenter....................................... 283.157 274.848

Langfristede gældsforpligtelser i alt............................................. 12.283.577 12.907.473

Kortfristet del af langfristet gæld ..................................................... 639.462 635.050

Skyldig løn....................................................................................... 119.776 302.339

Feriepengeforpligtelse...................................................................... 4.536.484 4.634.971

Mellemregning med Undervisningsministeriet................................ 6.048.023 5.951.617

Leverandører af varer og tjenesteydelser .......................................... 1.305.162 1.222.551

Anden gæld...................................................................................... 214.062 137.079

Periodeafgrænsningsposter.............................................................. 1.074 8.116

Kortfristede gældsforpligtelser i alt............................................. 12.864.043 12.891.723

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ............................................. 25.147.620 25.799.196

PASSIVER I ALT .......................................................................... 36.891.956 35.826.568

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

15-17 Øvrige supplerende noter.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

2016 2015

Årets resultat.................................................................................... 1.725.273 2.779.819

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:

Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter........................ 1.037.860 1.124.536

Ændringer i driftskapital vedrørende:

Tilgodehavender............................................................................ -634.201 561.339

Kortfristet gæld............................................................................. -32.092 -1.645.833

Pengestrømme fra drifts aktivitet.................................................. 2.096.840 2.819.861

Køb af materielle anlasgsaktiver ...................................................... -214.636 -321.750

Salg af materielle anlægsaktiver ...................................................... 40.000 O

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver ......................................... 10.000 O

Pengestrømme fra investeringsaktivitet....................................... -164.636 -321.750

Afdrag på realkreditgæld................................................................. -627.793 -618.937

Pengestrømme fra finansierings aktivitet..................................... -627.793 -618.937

Ændring i likvider .......................................................................... 1.304.411 1.879.174

Likvid beholdning l. januar ............................................................. 13.745.912 11.866.738

Likvid beholdning 31. december .................................................. 15.050.323 13.745.912
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2016 2015

l. STATSTILSKUD

Undervisningstaxameter.................................................................. 27.315.633 28.764.706

Fællesudgiftstilskud......................................................................... 10.748.801 10.571.173

Bygningstaxameter ........................................................................... 3.498.575 3.823.729

Øvrige driftsindtægter...................................................................... 3.722 4.531

Særlige tilskud................................................................................. -5.056 -216.511

41.561.675 42.947.628

2. DELTAGERBETALING OG ANDRE INDTÆGTER

Deltagerbetaling, uddannelse........................................................... 197.494 505.546

Anden ekstern rekvirentbetaling ...................................................... 198.059 140.424

Andre indtægter............................................................................... 1.085.568 1.151.634

1.481.121 1.797.604

3. UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE

Løn og lønafhængige omkostninger ................................................. 27.797.547 27.163.165

Afskrivninger................................................................................... 159.552 187.672

Øvrige omkostninger....................................................................... 3.127.197 3.771.982

31.084.296 31.122.819

4. MARKEDSFØRING

Løn og lønafhængige omkostninger ................................................. O O

Afskrivninger................................................................................... O O

Øvrige omkostninger....................................................................... 147.445 146.163

147.445 146.163

5. LEDELSE OG ADMINISTRATION

Løn og lønafhængige omkostninger ................................................. 2.759.893 3.057.330

Afskrivninger................................................................................... 9.860 24.313

Øvrige omkostninger....................................................................... 858.090 975.786

3.627.843 4.057.429
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2016 2015

6. BYGNINGSDMFT

Løn og lønafhængige omkostninger ................................................. 2.276.685 2.267.190

Afskrivninger................................................................................... 868.448 912.551

Øvrige omkostninger....................................................................... 2.360.363 2.352.998

5.505.496 5.532.739

7. AKTIVITETER MED SÆRLIGE TILSKUD

Løn og lønafliængige omkostninger................................................. 786.796 881.721

Afskrivninger................................................................................... O O

Øvrige omkostninger....................................................................... 27.525 66.419

814.321 948.140

8. FINANSIELLE INDTÆGTER

Renteindtægter og andre finansielle indtægter ................................. 41.150 40.304

41.150 40.304

9. FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger ................... 179.272 198.427

179.272 198.427
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Grunde og Udstyr og

bygninger inventar

10. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kostpris l. januar 2016 .................................................................... 22.643.451 2.973.230

Tilgang i årets løb ............................................................................ O 214.636

Afgang i årets løb ............................................................................ O -200.000

Kostpris 31. december 2016 .......................................................... 22.643.451 2.987.866

Afskrivninger l. januar 2016 ........................................................... 2.714.922 1.661.279

Årets afskrivning............................................................................. 701.186 336.674

Afgang i årets løb ............................................................................ O -150.000

Afskrivninger 31. december 2016 ................................................. 3.416.108 1.847.953

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2016 .......................................................................... 19.227.343 1.139.913

Ejendomsværdi l. oktober 2015 ...................................................... 36.500.000

2016 2015

11. EGENKAPITAL I ØVRIGT

Egenkapital l. januar ........................................................................ 6.968.029 4.159.096

Årets resultat.................................................................................... 1.725.273 2.779.819

Regulering af forpligtelse vedr. finansielle instrumenter ................. -8.309 29.114

Egenkapital i øvrigt 31. december ................................................ 8.684.993 6.968.029

2016 2015

12. GÆLD TIL REALKREDIT
INSTITUTTER

Nykredit 12.639.882 13.267.675

12.639.882 13.267.675

Forfald

inden l år

639.462

639.462

Forfald

efter 5 år

9.537.665

9.537.665

13. FORPLIGTELSER VEDR. FINANSIELLE INSTRUMENTER

Kontraktretslige forpligtelser
Gymnasiet har indgået rentemax. aftale med det formål, at sikre et renteloft på 5% frem til

30. september 2030 som afdækning afrenterisiko på skolens variabel forrentede realkredlån.

Rentemax. aftalen er indgået på basis af en gæld på kr. 3.622.073. Markedsværdien afrente-

max. aftalen andrager pr. 31. december 2016 la. -283.157.
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14. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr. 12.639.882, er der givet pant i materielle an-

lægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør kr. 19.227.343.
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SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

2016 2015

15. MEDARBEIDERFORHOLD

Lønninger.......................................................................................... 30.269.557 29.981.754

Pensioner.......................................................................................... 3.351.364 3.387.652

Andre omkostninger til social sikring .............................................. 181.805 205.703

33.802.726 33.575.109

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 62,96 63,81
Andel i procent ansat på sociale vilkår 4,96 4,36

16. HONORAR TIL REVISOR

Revisionshonorar.............................................................................. 61.150 78.877

Andre ydelser end revision............................................................... 16.931 50.446

78.081 129.323

17. INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

2016 2015 2014 2013 I ALT

Indtægter................... 77.350 256.825 103.475 52.735 490.385

Lønomkostninger........ 62.079 196.529 76.597 23.710 358.915

Andre omkostninger... 3.276 10.676 2.279 1.960 18.191

Resultat...................... 11.995 49.620 24.599 27.065 113.279

EGENKAPITAL, INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

2016 2015 2014 2013

Egenkapital primo.............................. 3.598.230 3.548.610 3.524.011 3.496.946

Årets resultat...................................... 11.995 49.620 24.599 27.065

Egenkapital ultimo........................... 3.610.225 3.598.230 3.548.610 3.524.011

Egenkapitalen er tilgået ved fusionen med Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium
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