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Ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæ
ring

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Vi

rum Gymnasium.

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen 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 fej linformationer eller udela

delser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende

• At de dispositioner, som er omfattet afregnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be

villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler

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

Virum, den 16. marts 2016

Daglig ledelse

Mette Kynemund
rektor

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 16. marts 2016

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for al

mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bestyrelse

Simon Pihl Sørensen
næstformand

Kristian Blum

Rasmus Dela

£

Anders Bjarklv

Møller
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Virum Gymnasium

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Virum Gymnasium for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifi

kationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

mv. (regnskabsbekendtgørelsen), vejledning af 25. januar 2016 om udarbejdelse af årsrapporten 2015 for stats

finansierede selvej ende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt regler i Fi

nansministeriets Økonomisk Administrative Vej ledning.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs, uden væsentlige fejl og mangler i

overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets

Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn

skabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi

sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning samt god offentlig revisionsskik, j f. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. de

cember 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen

voksenuddannelse mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fej linformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års

regnskabet. De valgte revisionshandlinger affiænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ

sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt,

dvs, uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende ef

ter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der

understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil

linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt reg

ler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etab

leret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnska

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

sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til

læg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i le

delsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 16. marts 2016

Deloifte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Peter Z. Skanborg
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Præsentation af institutionen

Mission
Virum Gymnasium (VG) tilbyder STX-uddannelse, som bidrager til at opf’lde samfundets behov for at udvik

le og uddanne unge mennesker til at blive almendannede, uddannelsesparate, kompetente, demokratiske med

borgere i det danske samfund og i den globaliserede verden. Lyst, engagement, motivation, nysgerrighed og

kreativitet er nogle af drivkræfterne i uddannelsen, som kan udfordre den enkelte elev. Det gør vi med en kva

litetsundervisning på et meget højt niveau og med et bredt og alsidigt uddannelsestilbud.

Profil

Virum Statsskole, tegnet af arkitekt Havning, stod færdigbygget i 1957 og lå på det tidspunkt i et tyndt befol

ket område. Til indvielsen sagde daværende undervisningsminister Jørgen Jørgensen bl.a. følgende: “Her er

ingen fasttømrede traditioner. De skal først skabes. Om værdien af traditioner har der i tidens løb været disku

teret en del, men de fleste vil nok mene, at gode traditioner betyder et rygstød. (...) Under den hektiske udvik

ling må vi i særlig grad tænke på at bevare mennesket”. Disse udsagn holder fortsat stik. Der er skabt mange

traditioner siden 1957. Nogle af dem er naturligvis udskiftet med nye, da gymnasiet er i fortsat udvikling med

mod til nytænkning.

VG er et af 140 gymnasier i Danmark. VG er gennem årene vokset og er i dag et stort gymnasium med godt

1000 elever beliggende i et ressourcestærkt område. Fagligheden er ikke en statisk størrelse, men er dynamisk,

således at der for både ansatte og elever udvikles ny viden, nye metoder og perspektiver. Det er yderligere vig

tigt at bibeholde en skole som er forankret i det lokale miljø, hvor faglighed, kreativitet og fællesskab skaber et

inspirerende og motiverende læringsmiljø. VG udbyder fortsat en meget bred og alsidig fagrække, som kan til

godese hver elevs ønsker. Den enkelte studieretning tones i høj grad af de valg eleverne tager. Derfor er det

centralt at vi fortsat kan tilbyde god undervisning indenfor fx alle science-fag, sprog, samfundsfag og musik,

ligesom der gennem valgfagene er plads til mere specielle tilbud. Elevernes indlæring er forskellig, og det skal

vi søge at tilgodese med forskellige arbejdsformer og tilbud. Det gælder undervisningen på skolen i dagligda

gen og de tilbud vi har i forbindelse med ekskursioner, inkursioner, udveksling og studieturene 1., 2. og 3 .g.

Tillige tilbydes eleverne deltagelse i diverse aktiviteter udenfor skoletid. Det gælder fx lektiecafé, musical,

sportsaktiviteter, faglig fordybelse, interesse- og talentudbud.

I skrivende stund vides endnu ikke hvilke politiske ændringer der kommer i gymnasiet, og derfor er det uvist

om denne grundlæggende tanke i relation til studieretnings-og fagudbud kan bibeholdes. Forventningen er, at

der kommer en politisk udmelding i løbet af 2016.

De senere år er kompleksiteten øget i samfundet og i sektoren — og sådan opfattes det også af de unge. Derfor

er det vigtigt for ledelsen på VG at tænke i helheder for såvel de unges som for de ansattes skyld. Der skal væ

re tænkt i hele forløb fra eleverne træder ind af døren, til de tre år efter forlader VG som studenter.
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Præsentation af institutionen

Vision
På VG ønsker vi at værne om, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau i et trygt og udfordrende læ

ringsmiljø. Vi ønsker at hjælpe elever på alle niveauer til at nå det ypperste, de kan. Det gør vi gennem en fort

sat udvikling af pædagogik og didaktik. Vi vil udfordre og støtte den enkelte elev på mange områder og sikre

os, at alle elever i deres uddannelse indgår i forpligtende faglige fællesskaber gennem nysgerrighed, engage

ment, gensidig respekt og tillid. Eleverne skal stifte bekendtskab med social ansvarlighed lokalt og globalt.

Eleverne skal med studenterhuen i hånden have erhvervet sig en medborgerkompetence, hvor de udviser selv

stændighed, refleksion og kritisk stillingtagen til den verden, de omgiver sig med. Dermed er faglighed, en

bred dannelse, selvstændighed, fællesskab og udvikling nøgleord i uddannelsen af den enkelte elev.

Når eleverne forlader VG som færdige studenter skal de altså have mødt og besidde:

• Stor faglig indsigt og gode studiemæssige kompetencer indenfor naturvidenskab, humaniora og sam

fimdsvidenskab med henblik på en videregående uddannelse og have lyst og redskaber til at lære mere

• Være godt udrustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt

perspektiv med en evne til selvstændigt at ræsonnere, analysere og vurdere. Det skal ske ved fortsat at

udvikle det store engagement og den høje faglighed hos lærerne. Såvel de sociale, de personlige, de kre

ative, som de faglige kompetencer skal hos den enkelte elev udvikles gennem et godt elevdemokrati, et

veludbygget interesse- og talentprogram og muligheden for faglig fordybelse for alle, et stærkt netværk

med nærområdet og et solidt pædagogisk, udviklende miljø

• Vi ønsker at sikre et højt niveau på det faglige, det didaktiske og det pædagogiske område gennem et

godt vidensmiljø, udviklingsmuligheder i projekter på VG og målrettet kompetenceudvikling

• Vi arbejder med nye undervisningsbegreber, nye måder at strukturere undervisning på, større differentie

ring og et tættere lærersamarbejde. Vi ønsker at kunne skabe tydeligere profiler på studieretningerne til

gavn for elevernes faglige identitetsopfattelse og evne til at se netop deres uddannelse i helheder

• Der skal være plads til den enkelte elev, så respekt for forskellighed og rummelighed præger studiemil

jøet og klasserummet. Det kræver stærk klasserumsiedelse hos lærerne, et godt samarbejde i Klasserådet

og fortsat dialog om at skabe de bedst mulige rammer for undervisning

• Gennem samarbej de med nærområdet og omverdenen i øvrigt giver vi eleverne mulighed for at f en au

tenticitet ind i skolegangen og give lærerne mulighed for faglig og pædagogisk (talent)udvikling i nye

netværk. Det sker fx konkret gennem samarbejde med IBM, Danske Bank og DTU og gennem et projekt

med LTK, hvor VG udbyder talentundervisning i en række fag for udskolingselever og skaber fora for

samarbejde med grundskolelærere, en innovativ camp for elevrådene på VG og Engelsborgskolen om

overgangen fra grundskole til gymnasium og elevdemokrati, en lang række foredrag på skolen om ef

termiddagen - VGcc (grib viden), fortsatte muligheder for ekskursioner og virksomhedsbesøg og mulig

heden for at lærerne kan indgå i netværk

• Vi arbej der med, at eleverne kan se formålet med undervisningen og bliver bevidste om vej en til viden

gennem synlig læring samt træner den digitale dannelse og den kritiske refleksion
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Præsentation af institutionen

Hovedopgaver

Uddannelsestilbud

I det kommende skoleår udbydes 13 studieretninger og en bred vifte af vaigfag og en alsidig fagrække, som

kan tilgodese den enkelte elevs ønsker. Den enkelte studieretning tones i høj grad af de valg eleverne tager.

Der er foruden fokus på alle elevgrupper naturligvis stor opmærksomhed på talenterne. Alle 1 g-eleverne scree

nes således at de kan modtage et ekstra fagligt input meget tidligt i uddannelsen, hvis der er behov for det. Det

gælder især for matematik, læsefærdigheder og grammatisk forforståelse. Ligeledes er der allerede fra i .G fo

kus på at spotte talenterne og stimulere særlige faglige interesser.

Skolens skemastruktur med undervisning fra kl. 8-15 og bonusmodulet fra kl. 15-16 giver mulighed for at til

godese, støtte og udfordre de enkelte elevgrupper. Strukturen gør det muligt for eleverne at få fuldt udbytte af

undervisningstiden, der er plads til supplerende tilbud efter undervisningstiden og eleverne har overskud til

lektielæsning, at lave skriftlige afleveringer og et liv uden for skoletiden. Lærerne har mere tid sammen med

eleverne - og på andre måder.

Vidensressourcer

Uddannelsen af de unge mennesker affiænger af en motiveret, dygtig og vidende medarbejderstab. Alle bidra

ger til rammerne og indholdet for STX-uddannelsen, hvorfor vi fortsat skal arbejde for aktivt at efteruddanne

og skabe positive, dynamiske rammer for personalet. Vi har gennem året arbejdet med en tæt dialog mellem

ledelse og lærere. Det sker dels ved en særdeles god dialog med tillidsmænd, formandsskabet for Pædagogisk

Råd og i Samarbejdsudvalget. MUS og GRUS giver ledelsen en større indsigt i lærernes udfordringer og ikke

mindst muligheder for at understøtte det daglige arbejde.

Fastholdelse

VG har i 2015 haft en enkelt medarbejder ansat på løntilskudsordning, en ansat i virksomhedspraktik og tre i

jobrotationsordning. Vi arbejder på at være vores sociale samfundsansvar bevidst ved at fastholde og tilpasse

arbejdet til langtidssyge (som vi det seneste år har haft tre aO, ligesom det generelt tilstræbes at fastholde med

arbejderne og tage personlige og sociale hensyn. Skolen har desuden en stresskonsulent som alle medarbejdere

kan gøre brug af.

Bygningsmæssige ressourcer

Vi arbejder på at få en æstetisk og funktionel skole, som lever op til nutidens undervisning, økonomi og miljø-

krav. Gennem de seneste år er der sket mange forbedringer og opdateringer. I 2015 har vi fået totalrenoveret

forhallen og den gamle Festsal til studiecenter, så der for såvel elever, som lærere er bedre vilkår for vej led

ning, gruppearbejde og rum til fordybelse. Studiesalen og studiecenteret harmonerer med bygningernes øvrige

æstetik. Der er i samme runde etableret nye elevtoilefter og et nyt AV-rum til personalet. Gymnasiets nye Mil

jøråd arbejder med at tage bæredygtige initiativer, som dels kan prime elevers og ansattes adfærd, dels reduce

re udgifter og forbrug. Det har bl.a. skabt besparelser på varmeregningen. Det er en fortsat indsats. fremadret

tet vil vi gerne skabe gode udendørs læringsrum, så vi er rustede til at tage imod nye elevtyper og tilbyde andre

undervisningsformer.
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Årets faglige resultater

Skolens faglige resultat i skoleåret 2014/2015 har igen været flot og blandt de bedste i landet. Det samlede ka

raktergennemsnit endte på 7,9, mens det sidste år var 7,7. Årets SRP-karalder er steget fra 8,3 til 8,7.

VG havde foråret 2015 340 1.priontetsansøgere. I september var elevtallet 364, da ig årgangen blev fyldt op

med ikke 1 .prioritetsansøgere. Skolen har dermed 13 1 .g, 12 2.g og 13 3 .g ldasser. 1. januar 2015 var der 1022

elever. I alt havde vi på VG 1046 elever pr. 1. september 2015. 1. januar 2016 var der 1040 elever.

I relation til gennemførelse havde VG et meget beskedent frafald for 1. og 2.G’eme. I .G er således fyldt op,

mens der er ra ledige pladser i 2.G og 3.G. Der er pt. 29 ledige pladser.

For at sikre de bedst mulige rammer for undervisningen og elevernes udbytte, har vi på VG arbejdet med flere

forskellige parametre:

Udarbejdelse af indsatsområder. Det er vigtigt, at ledelse og medarbejdere arbejder i en fælles retning, da

det understotter såvel udbytte, som arbejdsglæde. Alle medarbejdere skal inden for disse rammer tage medan

svar og vil have frihed til selv at udfylde rammerne. De overordnede overskrifter er “Løft af eleverne: fagligt,

socialt, personligt”, “Overgange”, “Personaleforhold” og “Skolestruktur/kommunikation”. Ledelsesbe

retningen beskriver implicit de forskellige underpunkter til Indsatsområderne.

Kommunikation. Vi har fokuseret på at samle så mange informationer som muligt i en Informationshåndbog.

Heraf fremgår bl.a. skolens indsatsområder for 2015/16, hvem der er ansvarlig for diverse projekter, og hvilke

perspektiver dette giver. Informationshåndbogen anvendes til at lette kommunikationsvej ene, samt til at kvali

ficere dialogen om VG. Yderligere udkommer det elektroniske nyhedsbrev Fugisang nu en gang ugentligt.

Struktur og overblik. Der er udarbejdet et overordnet årshjul for bestyrelsens, samarbejdsudvalget og pæda

gogisk råds arbejde, ligesom der er udarbejdet relevante årshjul på udvalgte delområder for at gøre strukturen,

årsplanlægningen og dagligdagen så overskuelig som mulig. Det gælder for alle vej ledere, studiebibliotekaren

og pædagogisk udvalg. Flere fag- og personalegrupper har talt om nytten af en lignende model på deres områ

de. Derudover er der ftilgt op med en tættere og tidligere årsplanlægning og koordinering af diverse aktiviteter.

Skriftlighed er et indsatsområde, hvorfor der i regi af pædagogisk udvalg har været afholdt pædagogiske ar

rangementer med inspiration udefra og kvalificering internt i huset. Det arbejder vi videre med i det kommende

år.

Samarbejde eksterut med de videregående uddannelser og erhvervslivet i form af VGcc-tilbud, talent- og in

teressetilbud og netværkssamarbejde har høj prioritet. I regi af Vidensbyen og med opsøgende arbejde er det

efterhånden lykkedes at få skabt gode kontakter. Det er et område vi fortsat skal arbejde videre med.
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Årets faglige resultater

Folkeskolereformen vil naturligvis få indflydelse på de fremtidige elever på VG. Det forbereder vi os på. Ud

over denne reform har kommunerne forskellige projekter, de arbejder med. Derfor må vi tage højde for hvor

dan vi vil arbej de med synlig læring, innovation på VG (særligt eleverne fra Lyngby Taarbæk Kommune har

arbejdet med innovation) og hvorledes iPads som pædagogisk redskab kan anvendes i gymnasiet (særligt ele

verne fra Rudersdal Kommune).

Samarbejdet med grundskolerne er derfor vigtigt. Vi ønsker ligeledes at lette overgangen fra grundskole til

gynmasium for de kommende elever, således at vi kan styrke deres lange faglige progression. Ydermere vil vi

gerne rekruttere de rigtige elever til skolen. De skal derfor tidligt have kendskab til VGs profil, faglighed og

værdier.

I foråret 2015 blev den første proto-læringscfrkel afholdt for naturvidenskab og matematik. Det har resulteret i

aha-oplevelser hos lærere i både grundskolen og gymnasiet. VG har som vanligt afholdt et kontaktmøde for

udskolingslærere, vejledere og ledelsesrepræsentanter - i år om ‘Robusthed og læringsparathed’. Der vil være i

2016-2017 være læringscirkler for udskolingslærere, ledelsesrepræsentanter og kommunernes læringskonsu

lenter på VG.

Der er etableret MasterClass i matematik, fysik, kemi, biologi, biotek, dansk, engelsk og fransk for områdets

udskolingselever på VG, hvilket har styrket samarbejdet med læringskonsulenter, udskolingslærere og skole-

forvaltning i LTK, skabt en større gensidig interesse og ikke mindst vist udskolingseleverne en del af det fagli

ge læringsmiljø på VG. Der er desuden blevet sendt elevambassadører fra VG ud til folkeskolerne i LTK og

Rudersdal i såvel sprog- som sciencefagene. Og for første gang har VG været vært ved den landsdækkende

sciencefestival i september måned.

En af de pandemier der huserer i disse år er synlig læring. Lokalt indgår de omkringliggende fire kommuner

(Gladsaxe, Gentofte, LTK og Rudersdal) alle i et omfattende udviklings- og efternddannelsesprojekt om synlig

læring. På tilsvarende måde indgår VG i et forskningsprojekt med andre skoler om synlig læring. En klasses

lærere indgår i dette skoleår i et projekt sammen med to andre skoler. På VG arbejder denne klasses lærere tæt

sammen om synlig læring, tværfaglig samundervisning og fagligt grænseoverskridende undervisning. De tradi

tionelle fag med tilhørende faglighedsforståelse, de traditionelle lærerroller og elevrollen udfordres på nye må

der.

Alle VGs lærere har ved skolestart 2015-2016 deltaget i en fælles pædagogisk dag om synlig læring med op

lægsholdere fra et andet gymnasium. Målet med synlig læring er overordnet at højne elevernes udbytte af un

dervisningen gennem konkrete (del)mål. Pædagogisk udvalg arbejder med synlig læring som en naturlig vide

reførelse af sidste års indsatsområde motivation (og skrifllighed). Lærerne har mulighed for at byde ind med

konkrete undervisningsprojekter, som arbejder med elementer af synlig læring.
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Årets faglige resultater

Vi arbejder med internationalisering på VG på mange måder. Vi vil gerne sikre at eleverne har et globalt ud

syn. Det gør vi bl.a. gennem udveksling til Tyskland, Frankrig, Spanien og Kina samt studieture i såvel 2., som

3 .g. Man behøver dog ikke være i udlandet for at bringe internationaliseringen ind på VG. Der er ofte besøg på

VG af udenlandske borgere, firmaer, repræsentanter, forskere m.v. VO har således haft besøg af bl.a. repræ

sentanter fra Volkswagen, adskillige ambassader - herunder den amerikanske ambassadør Rufus Gifford og

den irske ambassadør, og den amerikanske organisation DIS. Disse besøg inddrages i den almindelige daglige

undervisning.

Der har været fokus på en bedre integration af de udvekslingsstuderende vi har i huset ved at stille klarere mål

og rammer for dem, således at de bliver bedre integreret i skolens liv, og vores elever fr mere gavn af kultur-

mødet.

Der afholdes endvidere konkurrencer, som udfordrer de unge i sproglige og kommunikative kompetencer. Et

eksempel er The English Speaking Union. Det er Danmarks årlige Debating Cup — en debatkonkurrence, som

VO i år var vært for — og vandt.

For at sikre at lærerne er mere sammen med eleverne er der tilføjet omlagt skriftlighed i skemaet. Alle

dansk, engelsk og matematikhold har på alle klassertrin fet tilføjet 4 moduler/6 klokketimer i skemaet, lige

som alle TKL’ere tilbringer I rnodul/1 ,5 time mere med hver klasse. Tillige kommer aktiviteterne i Bonusmo

dulet.

Vi har på VO fortsat stort fokus på fastholdelse og etableret en række tiltag for at sikre trivsel og forhindre

frafald. Disse ser ud til at have en gavnlig effekt.
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Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat er opnået ved stor opmærksomhed på daglige bevægelser i økonomien og ved

endnu engang at gennemgå hele det økonomiske grundlag. Det er i særdeleshed lønningerne, der er den største

udgift. Derfor har den tætte opfølgning på lærernes arbejdsopgaver haft en gunstig betydning for fx udbetalin

gen af merarbejde, da det er lykkedes at reducere denne udgift — på trods af langtidssygemeldinger og barsler.

Dette medfører lavere omkostninger til undervisningsgennemførelse. Ydermere er der stor opmærksomhed på

driften. Vi har således kunne reducere udgifterne til rengøring ved at have denne i udbud — og også varmereg

ningen er reduceret.

Vi er med de varslede besparelser fremadrettet nødt til at have langt større fokus på direkte personaleledelse,

og hvordan vi sikrer videndeling. Der afvikles derfor i det kommende år primært intern faglig efteruddannelse

for de enkelte faggrupper — evt, med inspiration fra andre i Gymnasiefællesskabet og netværksdannelser i b

kalområdet.

Resultatet for 2015 viser et overskud på 3.085 t.kr., som anses for at være tilfredsstillende. Overskuddet er

1.459 t.kr. højere end det senest godkendte estimat på I .626 t.kr. Den væsentligste årsag til at overskuddet er

højere end forventet er, at den regnskabstekniske regulering af feriepengeforpligtelsen foretaget i forbindelse

med regnskabsafslutningen har bidraget med en gunstig forskydning på 539 t.kr. Derudover har det, som

nævnt, været muligt at reducere omkostninger til varme og rengøring i regnskabsåret. Og endelig kan refusio

nen for barslerne delvist betragtes som en indtægt, da VG har haft få omkostninger til ekstern vikardækning.
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Årets økonomiske resultat

Institutionens hoved- og nogletal

2015 2014 2013 2012 2011

Hovedtal (t.kr.)
Resultatopgorelse
Omsætning 84.141 88.495 $7.254 82.857 70.585

Omkostninger 79.591 $5.339 86.467 77.690 69.626

Resultat før finansielle poster 4.549 3.156 787 5.167 959

Finansielle poster (1.465) (1.221) (1.546) (1.484) (479)

Arets resultat 3.085 1.935 (759) 3.683 480

Balance

Anlægsaktiver 83.279 81.707 76.764 77.512 74.931

Omsætningsaktiver 24.029 13.758 17.621 14.336 19.269

Balancesum 107.308 95.466 94.385 91.848 94.200

Egenkapital ultimo 2.972 (840) 43 (201) (2.942)

Langfristede gældsforpligtelser 78.212 67.255 66.603 64.493 66.405

Kortfristede gældsforpligtelser 26.124 29.050 27.740 27.556 30.737

Pengestromsopgorelse

Drifisaktivitet 1.717 5.787 7.975 5.462 8.451

Investeringsaktivitet (3.993) (7.704) (2.167) (5.433) (72.184)

Finansieringsaktivitet 12.259 (2.131) (2.123) (1.950) 66.405

Pengestrøm, netto 9.982 (4.048) 3.685 (1.921) 2.672

Nogletal

Overskudsgrad (%) 5,4 3,6 0,9 6,2 0,7
Resultat før ekstr. poster x 100
Omsætning

Likviditetsgrad (%) 92,0 47,4 63,5 52,0 62,78
Omsætninasaktiver x 100
Kortfristede gældsforpligtetser

Soliditetsgrad (%) 2,8 (0,9) 0,0 (0,2) (3,1)
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Finansieringsgrad (%) 93,9 82,3 86,8 83,1 88,6
Lanefristede gældsforpligtelser x 100
Materielle anlægsaktiver
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Årets økonomiske resultat

Institutionens hoved- og nogletal, fortsat

2015 2014 2013 2012 2011

Årselever
Årselever i alt 1.031 1.056 1.075 1.035 936

Årsværk
Undervisningens gennemførelse 103,0 107,0 95,2 96,9 89,0

Øvrige aktiviteter inkl, ansatte
på sociale klausuler 13,5 13,4 10,3 10,8 9,3

Antal årsværk i alt 116,5 120,4 105,5 107,7 98,3

Årselever/årsværk — uddannelser 10,0 9,9 11,3 10,7 10,5

Årselever/årsværk — i alt 8,8 8,8 10,2 9,6 9,5



Virum Gymnasium 14

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje.

Usikkerhed ved indregning og måling
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gymnasiets aktiver, passiver, finan

sielle stilling samt resultat.

Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Begivenheder efter regnskabsåret afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som i væsentlig grad vil kunne påvirke in

stitutionens finansielle stilling.

Forventninger til det kommende år og aktuelle udfordringer
Finansåret 2016 varsler på mange måder nye tider. Skoleåret 2015/2016 dækker den største andel af finansåret,

mens skoleåret 2016/2017 byder på forventeligt endnu større besparelser. Derfor er det væsentligt for skolen

allerede nu at tage højde for besparelseme i ‘16 og ‘17. Dette sammenholdt med de forventninger og krav, der

er fra politikerne, borgerne, UVM og Finansministeriet. Forudsætningen for udbetaling af de tilbageholdte løn-

tillæg er et overskud på 500 t.kr.

Politikerne har gennem de seneste år varslet indholds- og strukturelle ændringer for gymnasiet. Der er forly

dender om, at de kommer i løbet af 2016. Disse kan få indflydelse på såvel elevantal pga. karakterkrav, som

det indholdsmæssige (antallet af studieretninger, fagrækken m.v.). Begge dele kan få betydning for skolens

økonomi, hvorfor vi må være parate til at ændre såvel indsatsområder som strukturer.

Derfor har vi allerede i slutningen af 2015 varslet at alle vores årsvikarer ikke kan forvente at blive på VG. Det

svarer til 3 årsværk fordelt på 6 personer. Kinesisk skal dog fortsat dækkes i 2016/2017. Ydermere har vi

iværksat en langt tidligere proces ifl. hvilke medarbejdere der evt, ønsker at gå på pension, at ra en seniorord

ning eller af andre årsager sige op. Disse stillinger vil ikke blive genbesat, med mindre fagsammensætningen

påkræver det. Der er nøje regnet på, hvor mange årsværk der har været på nedsat tid eller på orlov, og hvad det

betyder for skoleåret 2016/2017. Alt i alt vil det resultere i en reduktion af antallet af ansatte og dermed en

fremtidig omlægning af arbejdsopgaverne. Der er derfor stort fokus på, hvorledes lærerne kan arbejde på andre

måder.

Vi vil i denne udfordrende proces fortsat lægge vægt på tillid, respekt og dialog mellem ledelse, ansatte og ele

ver — for at kunne få så velbelyst, løsningsorienteret grundlag, som muligt. Vi forsøger i enhver henseende at

inddrage de relevante faggrnpper og personer, når det giver mening, men prioriterer og træffer også de nød

vendige ledelsesbeslutninger. Det er således vigtigt at skelne mellem “Vilkårsrum” og “Mulighedsrum” i dia

logen mellem ledelsen og ansatte.
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Forventninger til det kommende år og aktuelle udfordringer (fortsat)

Mht. udnyttelse af skolens ressourcer har vi i det forløbne år ændret mange procedurer og følger opgaveløsnin

gen tæt i alle personalegrupper. Det gælder også i det administrative og ledelsesmæssige arbejde.

For at kunne fastholde eleverne, bedre deres udbytte af undervisningen, og sikre et godt arbejdsmiljø vil vi

holde fast i udviklingsprojekter. Det sker i klasserne, men også i arbejdet gennem Pædagogisk Udvalg. Yder

mere vil vi arbejde for at styrke lærerteamenes samarbejde om eleverne gennem efteruddannelse af skolens

TKL’ere.

Det budgetterede resultat for 2016 viser et overskud på 1.73$ t.kr. I dette tal er indeholdt tilbageholdte løntil

læg på 1.500 t.kr., som giver VG en økonomisk ‘buffer’. Denne lokale aftale bidrager til, at vi kan tænke lang

sigtet og undgå unødige fyringer. forudsætningen for udbetaling af de tilbageholdte løntillæg er et overskud på

500 t.kr.
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Målrapportering

Det overordnede politiske mål

VG arbejder ihærdigt for at få det rigtige elevgrundlag i gymnasiet. I skolens optageområde går 85% i gymna

siet, hvorfor VG bidrager betragteligt til at nå opfyldelsen af 95%-målsætningen. Vi arbejder på at rekruttere

netop den elevgrnppe, som vil få det største udbytte af skolens profil og undervisningstilbud. Dette gør vi mål

rettet gennem planlægning og afvikling af besøgsdage og brobygning, gennem tæt kontakt med grundskoler og

kommunen, og gennem vores markedsføring. I år har der fx været stort fokus på elevernes sociale bevidsthed

og motivation, hvilket vi har profileret skolen på gennem avisartikler, magasinet Talenternes by, Gymnasie

skolen, aktiviteter på skolen for lokalområdet (Danmarks Indsamling), inddragelse af medlemmer i Vidensby

en i Lyngby Taarbæk Kommune, TV-indslag, viral markedsføring gennem film på You-tube, Facebook m.m.

Vi kan forudse at der udefra vil være diverse udfordringer fremadrettet: på landsplan vil færre elever komme i

gymnasiet, der vil blive årlige effektivitetsbesparelser og politisk er der et ønske om at flytte de unge fra STX

til HHX, HTX og de øvrige erhvervsuddannelser. Vi forventer ikke at den demografiske udvikling vil være til

skade for VG fremadrettet. Til gengæld skal vi være opmærksomme på de bevægelser, der konstant er blandt

de unges valg af konkret gymnasium, uddannelse og naturligvis de økonomiske udfordringer. Vi skal derfor

være skarpere end nogensinde.

Målrapportering

fuldførelsesprocent for skoleårene 2008/09 — 2013/14

Uddannelse 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Stx 94 95 93 95 92 91

TJNI-C’s database

Antal årselever opgjort på finansår

Uddannelse 2011 2012 2013 2014 2015

Stx 936 1.035 1.075 1.056 1.031

CØSA-data

Aktivitet udført for andre institutioner

Skolen har ingen aktivitet udført for andre institutioner.

Aktivitet udlagt til andre institutioner

Skolen har ingen aktivitet udlagt til andre institutioner.
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Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Virum Gymnasium for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og

principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabs

væsen (regnskabsbekendtgørelsen), finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk)

og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapport 2015 med tilhørende vej ledning

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
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 institutio

nen, 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 fmansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant ef

fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og til

læg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der for

falder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten af

lægges, og som be- eller aflcræfler forhold, der eksisterer på balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Byg

ningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års

aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages

i balancen som en kortffistet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.
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Anvendt regnskabspraksis

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses

som indtj ent, baseres på følgende kriterier:

• der foreligger en forpligtende salgsafiale

• salgsprisen er fastlagt

• levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og

• indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtj enes, herunder indregnes værdiregule

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere ind-

regnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er affioldt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivnin

ger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn

af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele

forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis

denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på

anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som dis

konteringsfaktor eller en tilnænnet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutio

nens øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydel

sens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing

indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel

post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i

resultatopgørelsen som en finansiel post.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dags

værdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.
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Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne

for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen

sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte fmansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realise

res, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

for afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som silcringsinstrnmenter,

indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgorelsen
Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og ri

sikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modta

get. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet “Generelt om indregning og måling”.

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øv

rige driflsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:

• Undervisningens gennemførelse

• Markedsføring

• Ledelse og administration

• Bygningsdrift

• Aktiviteter med særlige tilskud

Fordelingsnøgler
De indirekte lærerlønomkostninger, dvs, de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre

formål end undervisning, er ikke fordelt. Der er i stedet foretaget en overordnet vurdering af de anvendte res

sourcer, således at de to vicerektorer indgår som ledelse, og de timer, de bruger på undervisning, modsvares af

indirekte lærerlønsomkostninger, som er allokeret til undervisning.

Finansielle poster

finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealisere

de valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.



Virum Gymnasium 20

Anvendt regnskabspraksis

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenhe

der eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevenden

de karakter.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsespnsen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirek

te omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i

kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørel

sen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

Aktivemes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger erhvervet før i. januar 2011 50 år

Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 50 år

Bygningsinstallationer m.v. iht. ØAV 10-20 år

Udstyr og inventar, iht. ØAV 3-5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på max 50%.

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 1cr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 50.000 1cr. besluttet at anvende bunlcningsprincip

pet. Ved anvendelse af bunkningsprincippet afgøres aktiveringen af om de enkelte udstyrs- og inventargen

stande, der enkeltvis har en anskaffelsespris på under 50.000 kr. ved bunkningen opnår en samlet anskaffelses

sum på 50.000 1cr. eller derover.

Af- og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de

enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre ind

tægter.
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Anvendt regnskabspraksis

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes under langfri

stet gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktiv afskrives, og indtægten

modregnes i afskrivningen.

Nedskrivning af anlægsaktiver

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

af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages ned-

skrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste

værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for

det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgø

re genindvindingsværdien.

Værdipapirer

Værdipapirer som omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her

svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterføl

gende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser

For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det mod

tagne provenu med fradrag af affioldte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at for

skellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til den nominelle værdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og må

les på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første ind

regning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Leasingydelsemes rentedel indregnes over kon

traktemes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i

efierfølgende regnskabsår.

Pengestromsopgorelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifis-, investerings- og finansie

ringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra drifisaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og

nedskrivninger, hensættelser samt ændring i drifiskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt

vedrørende ekstraordinære poster. Drifiskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforplig

telser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra iuvesteringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle

anlægsaktiver.

Pengestrom fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri

stede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Resultatopgorelse for 1. januar — 31. december 2015

2015 2014
Note kr. t.kr.

Statstilskud 1 83.975.520 88.208

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 165.109 287

Omsætning i alt $4.140.629 88.495

Undervisningens gennemførelse 3 (65.054.532) (69.037)

Markedsføring 4 (127.704) (189)

Ledelse og administration 5 (7.425.377) (8.498)

Bygningsdrifl 6 (6.611.997) (7.172)

Aktiviteter med særlige tilskud 7 (371.748) (443)

Omkostninger i alt (79.591.358) ($5.339)

Resultat før finansielle poster 4.549.271 3.156

Finansielle indtægter 8 166.351 328

Finansielle omkostninger 9 (1.630.904) (1.549)

Finansfelle poster i alt (1.464.553) (1.221)

Årets resultat 3.084.718 1.935
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Balance pr. 31. december 2015

2015 2014
Note kr. t.kr.

Grunde og bygninger 10 78.099.971 75.720

Udstyr og inventar 10 5.178.601 5.987

Materielle anlægsaktiver i alt $3.278.572 $1.707

Anlægsaktiver i alt 83.278.572 81.707

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 220.701 287

Mellemregning med Ministeriet for Børn,

Undervisning og Ligestilling 319.380 0

Andre tilgodehavender 133.860 98

Tilgodehavender i alt 673.941 385

Værdipapirer 5.608.169 5.725

Likvide beholdninger 17.747.104 7.649

Omsætningsaktiver i alt 24.029.214 13.759

Aktiver i alt 107.307.786 95.466
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Balance pr. 31. december 2015

2015 2014
Note kr. t.kr.

Egenkapital i øvrigt 11 2.972.129 (840)

Egenkapital i alt 2.972.129 (840)

Realkreditgæld 12 71.646.177 59.962

Anden langfristet gæld 12 6.565.660 7.293

Langfristede gældsforpligtelser i alt 78.211.837 67.255

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 2.747.353 2.173

Skyldig løn 574.483 728

Feriepengeforpligtelse 8.241.455 8.780

Mellemregning med Ministeriet for Børn,

Undervisning og Ligestilling 0 136

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.516.296 1.979

Anden gæld 2.577.376 1.647

Periodeafgrænsningsposter 10.466.857 13.608

Korifristede gældsforpligtelser i alt 26.123.820 29.051

Gældsforpligtelser i alt 104.335.657 96.306

Passiver i alt 107.307.786 95.466

Gæld til pengeinstitutter 13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14

Andre forpligtelser 15
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Pengestromsopgorelse for 2015

2015 2014
kr. t.kr.

Årets resultat 3.084.718 1.935

Regulering vedrørende ikke kontante poster:

Af- og nedskrivninger 2.421.757 2.761

Ændringer i drftskapital:

Ændringer i tilgodehavender (288.762) (186)

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser (3.500.941) 1.277

Pengestromme fra driftsaktivitet 1.716.772 5.787

Køb af materielle anlægsaktiver (3.993.263) (7.704)

Pengestromme fra investeringsaktivitet (3.993.263) (7.704)

Ændring i realkreditgæld 12.258.508 (2.131)

Pengestromme fra finansieringsaktivitet 12.258.508 (2.131)

Ændringer i likvider og værdipapirer 9.982.017 (4.04$)

Likvider og værdipapirer 01.01.2015 13.373.256 17.421

Likvider og værdipapirer 31.12.2015 23.355.273 13.373
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Noter

2015 2014
kr. t.kr.

1. Statstilskud
Undervisningstaxameter 64.739.185 67.960

Fællesudgifistilskud 10.469.140 10.622

Bygningstaxameter 9.474.985 9.446

Særlige tilskud (707.790) i $0

I alt $3.975.520 88.20$

2. Deltagerbetaling og andre indtægter

Anden ekstern rekvirentbetaling 25.887 29

Andre indtægter 139.222 258

Ialt 165.109 287

3. Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger 58.040.111 60.595

Afskrivninger 1.652.911 2.166

Øvrige omkostninger 5.361.510 6.276

I alt 65.054.532 69.037

4. Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger 5.000 0

Øvrige omkostninger 122.704 189

I alt 127.704 189

5. Ledelse og administration

Løn og lønaffiængige omkostninger 5.511.319 6.234

Afskrivninger 32.234 10

Øvrige omkostninger 1.881.824 2.254

I alt 7.425.377 8.49$

6. Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 1.064.816 974

Afskrivninger 736.611 583

Øvrige omkostninger 4.810.570 5.615

I alt 6.611.997 7.172
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Noter

2015 2014
kr. t.kr.

7. Aktiviteter med særlige tilskud

Løn og lønaffiængige omkostninger 371.748 443

Ialt 371.748 443

8. Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre fmansielle indtægter 166.351 169

Kursgevinster på værdipapirer 0 159

Ialt 166.351 328

9. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 1.428.382 1.549

Kurstab på værdipapirer 202.522 0

I alt (1.630.904) (1.549)

Grunde og Udstyr og
bygninger inventar

kr. kr.

10. Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1.januar 83.972.758 14.178.728

Tilgang i årets løb 3.682.392 310.871

Afgang i årets løb (12.000) (3.293.663)

Kostpris 31. december 87.643.150 11.195.936

Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar (8.252.978) (8.191.442)

Årets af- og nedskrivninger (1.302.201) (1.119.556)

Tilbageførte af- og nedskrivninger 12.000 3.293.663

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december (9.543.179) (6.017.335)

Regnskabsmæssig værdi 31. december 78.099.971 5.178.601

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 1. oktober 2014 101.333.900



Virum Gymnasium 29

Noter

2015 2014
kr. t.kr.

11. Egenkapital
Saldo 1.januar (840.068) 43

Årets resultat 3.084.718 1.935

Reguleringer af forpligtelse, rentecap 727.479 (2.818)

Saldo pr. 31. december 2.972.129 ($40)

Forfald Forfald Amortiseret Nominel
inden for efter ret gæld gæld

lår lår ialt ialt
kr. kr. kr. kr.

12. Realkreditlån

Obligationslån 1,0,02%, 26 år 2.220.911 56.126.642 58.347.553 59.296.819

Obligationslån 2,0,02%, 26 år 59.118 1.494.021 1.553.139 1.578.408

Obligationslån 3, 0,00%, 29 år 467.324 14.025.514 14.492.838 14.623.704

Finansielle instrumenter 0 6.565.660 6.565.660 6.565.660

Realkreditlån i alt 31.12.2015 2.747.353 78.211.837 80.959.190 $2.064.591

Realkreditlån i alt 3 1.12.2014 2.173.038 67.255.123 69.428.161 70.463.675

Efter mere end 5 år forfalder 60.696.626

2015 2014
kr. t.kr.

13. Gæld til pengeinstitutter

Kassekredit maksimum 5.000.000 5.000

I alt 5.000.000 5.000

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 3 1.12.2015 78.099.971 75.720

Amortiseret prioritetsgæld 31.12.2015 80.959.190 69.428
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Noter

15. Andre forpligtelser
Finansielle instrumenter

Institutionen har indgået renteaftale (rentecap) for langfristet prioritetsgæld. Markedsværdien heraf -6.565.660

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

andre finansielle instrumenter.

I forbindelse med erhvervelse af ejendomme fra Universitets- og Bygningsstyrelsen har institutionen accepte

ret, at styrelsen har ret til op til 50% af nettoprovenuet, såfremt institutionen inden for 10 år fra erhvervelses

tidspunktet affiænder ejendomme omfattet af aktstykket. Samtidige modsvarende investeringer, såsom nybyg

gen mv., kan dog modregnes nettoprovenuet.



Virum Gymnasium 31

Særlige specifikationer

2015 2014
kr. t.kr.

Personaleomkostninger

Lønninger mv. 55.796.333 58.705

Pensionsbidrag 9.196.660 9.541

I alt 64.992.993 68.246

Antal årsværk inkl, ansatte på sociale vilkår 116,63 120,3$

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 0,86 0,83

Honorar til revisor

Honorar for revision 71.000 71

Andre ydelser 70.994 131

141.994 202
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