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Institutionsoplysninger 

Esbjerg Gymnasium 

Spangsbjerg Mollevej 310 

6705 Esbjerg 0 

Tlf. 75 14 13 00 

www.e-gym.dk 

e-mail: esbjerg.gymnasium@EGonline.dk 

CVR-nr. 29 55 43 66 

Formal - vedtaegter 

§ 3. Institutionens formal er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde 

gymnasiale uddannelser. 

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelseme, j f . stk. 1, gennemfore indtasgtsdaskket virksomhed i 

overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom. 

Institutionens bestyrelse 

Flemming Just - formand 

Henry Heiberg - nasstformand 

Soren Poulsen 

Jan Lagoni Jacobsen 

Birthe Friis Mortensen 

Kasper Kjaersgaard - medarbejderreprassentant med stemmeret 

Birgit J. Bindzus - medarbejderreprassentant uden stemmeret 

Emil B0tcher Jensen - elevreprassentant med stemmeret 

Eva Povlsgaard Nebeling - elevreprassentant uden stemmeret 

Institutionens daglige ledelse 

Erling Petersson - rektor 

Marianne Helms - vicerektor 

Lars T. Petersen - pasdagogisk leder 

Niels A. Glud - paadagogisk leder 

Dan St0jer - pasdagogisk leder 

Sune Hother Chrestian Petersen - paedagogisk leder 
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Institutionsoplysninger 
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Statsautonseret Revisionspartnerselskab 
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Postboks 200 

6701 Esbjerg 

Institutionens bankforbindelser 

Danske Bank A/S 

Holmens Kanal 2-12 

1092 IGabenhavnK 
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Ledelsespategning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklaering 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 2015 for Es

bjerg Gymnasium. 

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvassen m.v. samt bekendtg0relse 

nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvajsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgorelsen 

tilkendegives det hermed: 

At arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder vassentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen i arsrapporten er fyldestgorende. 

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

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sajdvanlig praksis. 

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en okonomisk hensigtsma?ssig forvaltning af de 

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

Esbjerg, den 15.03.2016 

Arsrapporten er godkendt pa bestyrelsesmodet den 15.03.2016. 

Endvidere erkleerer bestyrelsen pa tro og love, at opfylde habilitetskravenejJ^17 i lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. 

Bestyrelse 

lemming Just/' 
fonnand 

Birte Friis Mortensen l̂ agsni Jacobsen 

Soren Poulsen 

Kasper Kjeersgaard 

Emil Batcher Jensen 
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Den uafhaengige revisors erklaeringer 

Til bestyrelsen for Esbjerg Gymnasium 

Pategning pa arsregnskabet 
V i har revideret arsregnskabet for Esbjerg Gymnasium for regnskabsaret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfat
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance, pengestramsopgorelse, noter og sasrlige specifikatio-
ner. Arsregnskabet udarbejdes efter bekendtg0relse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvassen mv. 
(regnskabsbekendtg0relsen), vejledning af 25. januar 2016 om udarbejdelse af arsrapport for statsfmansierede 
selvejende institutioner under Ministeriet for B0rn, Undervisning og Ligestilling samt regler i Finansministeri-
ets 0konomisk Administrative Vejledning. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden vassentlige fejl og mangier i 
overensstemmelse med regnskabsbekendtg0relsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets 
0konomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl , samt valg og anvendelse af en hensigtsmasssig regnskabspraksis og udovelse af regn-
skabsmasssige skon, som er rimelige efter omstaendighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sEedvanlig praksis. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. V i har udf0rt revi
sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisor-
lovgivning samt god offentlig revisionsskik, j f . Ministeriets bekendtg0relse nr. 1292 af 12. december 2008 om 
revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse (revisionsbekendtgorelsen). Dette krasver, at v i overholder etiske krav samt planlasgger og udf0rer revisi
onen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i 
arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhamger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 
vassentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et arsregnskab, der er 
rigtigt, dvs. uden vaesentlige fejl og mangier. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstasndighederne, 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 regnskabsmasssige slaan er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af arsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understotter, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil
linger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sasdvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraskkeligt og egnet som grundlag for vores konklu
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning t i l forbehold. 
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Den uafhaengige revisors erklaeringer 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet for regnskabsaret 01.01.2015 - 31.12.2015 i alle veesentlige henseen-
der er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgorelsen, ministeriets vejledning samt regler i 
Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der underst0tter, at de dispositioner der er omfattet af arsregnskabet, er 
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sasdvan-
lig praksis. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og malrapporteringen 
V i har gennemlasst ledelsesberetningen og malrapporteringen. V i har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillasg t i l den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme i 
ledelsesberetningen og i malrapporteringen er i overensstemmelse med arsregnskabet. 

Esbjerg, den 15.03.2016 

Deloitte 
Statsautonseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

statsautonseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Presentation af skolen - mission og vision 

Esbjerg Gymnasium tilbyder en staerk faglig profil med de hojeste niveauer i studieretningeme (2 A-niveauer i 

alle studieretninger), et bredt udbud af stadieretninger og valgfag fra bade stx-, hf- og valgfagsbekendtgorel-

sen. Skolen tilbyder sserligt tilrettelagte 4-arige gymnasieforlob og 3-arige hf-forlob for elever med godkendel-

se t i l Team-Danmark (elitesportsud0vere), Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunst Grundkursus (BGK), 

Forfatter Grundkursus (FGK) samt Teater Grundkursus (TGK). Desuden udbyder Esbjerg Gymnasium og HF 

fra august 2015 det sasrlige 1 arige almengymnasiale forberedelsesforkib Pre-IB og fra august 2016 den inter-

nationale uddannelse International Baccalaureate, kaldet IB. 

Visionen er, at Esbjerg Gymnasium fortsat skal vaere et stasrkt uddannelsestilbud i omradet med fokus pa faglig 

fordybelse, mangfoldighed, god kontakt t i l den enkelte elev og stor elevinvolvering. 

Esbjerg Gymnasium og HF har i skolearet 2015-16 i alt 35 klasser fordelt saledes: 

1. g. 10 klasser 

2. g. 10 klasser 

3. g. 11 klasser 

1. hf 2 klasser 

2. hf 1 klasse 

Pre-IB 1 klasse 

Antal arselever for finansaret 2015: 891,28. 

Arets faglige resultater 

276 stx'ere bestod i juni 2015 den almene studentereksamen (heraf fire 4-arige stx-elever) og 26 hf-kursister 

bestod den 2-arige hf-eksamen (heraf en 3-arig hf-kursist). 

Herudover havde skolen i foraret 2015 7,03 arslever pa Introduktionskursus og 4,24 arselever i brobygning i 

efteraret 2015. 

I farste halvar af 2015 havde skolen 3 personer som paedagogikumkandidater og i 2. halvar 5 personer som 

pasdagogikumkandidater, sammenlagt 3,83 arsvaerk. 

Fra november 2013 og frem til januar 2015 gennemgik skolen certificeringsforlobet t i l den internationale I B -

diploma uddannelse og skolen modtog autorisationen den 5. februar 2015 og den danske udbudsgodkendelse 

den 21. februar 2015. Pre-IB forlobet blev startet op med 30 elever i Pre-IB-klassen i august 2015. 
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Esbjerg Gymnasium var i april 2015 deltager i det europeeiske skolesamarbejde Euroshoolsport. 8 gymnasie-

skoler fra forskellige EU-lande deltog i stasvnet i Frankrig, som havde savel en sportslig som en interkulturel 

dimension og var af en uges varighed. Esbjerg Gymnasium blev nr. 3 ved stasvnet. 

Talent-arbejdet i forhold ti l de dygtige elever blev fortsat. Esbjerg Gymnasium er tilknyttet Akademiet for 

Talentfulde Unge, hvor 4 elever blev dimitteret efter et samlet forlob over 2Vi ar ved en stor festlighed afholdt i 

Odense. Herudover er det regionale lokalt forankrede talentforkfb malrettet en bredere talentgruppe, hvortil der 

er bevilget midler fra Region Syddanmark blevet forlasnget til ogsa at omfatte ar 2015. 

Byggeriet 

I 2015 er den grundigt forberedte facaderenovering blevet helt fterdiggjort. Hermed er den sidste del af det 

bygningsmasssige efterslaeb, som fulgte med bygningsoverdragelsen, udbedret. Den naturvidenskabelige kapa-

citetsudvidelse med 3 fleksible laboratorier t i l fysik samt et studieomrade til naturvidenskab har i det forlobne 

ar skabt endnu bedre og mere fleksible rammer for naturvidenskab. 

De sidste genopretninger efter halbyggeriet er efter en langstrakt procedure udbedret pa entreprenorens og 

arkitektens regning i jul i 2015 efter afsluttet syn- og sk0nsforretning og efterfolgende forlig. Den nye losning 

synes at fungere efter hensigten, sa sagen kan betragtes som endeligt afsluttet. 

Arets okonomiske resultat 

Skolens resultatopgorelse for 2015 udviser et overskud pa kr. 1.327.967 og skolens balance pr. 31. december 

2015 udviser en positiv egenkapital pa kr. 19.096.253. Bestyrelsen besluttede i foraret 2015 at nedbringe den 

store likvide kapital med ca. 25 millioner kr. og at anvende disse midler t i l at indfri det 30-arige lan t i l 3,5% 

rente pa 54,4 millioner mod et nyt 20 arigt fastforrentet lan pa 28 millioner med en rente pa 1,5%. Denne om-

lasgning har betydet at den uhensigtsmasssigt store likvide kapital er blevet omsat i bygningen og at den arlige 

fmansielle udgift pa renter og gebyrer er nedbragt fra omkring 2,3 millioner t i l ca. 711.650 kr. arligt. Bestyrel

sens hensigt med denne omtegning af lanene var at sikre skolens fortsatte robusthed i en fremtidig periode 

med en forventet nedgang i elevtallet pa grund af faldet i ungdomsargangene. 

Skolens okonomi folger de planlagte mal. Arets resultat pa kr. 1.327.967 efter afskrivninger pa kr. 1.979.600 

skal ses i forhold t i l et forventet budgetmal pa kr. 981.302 efter afskrivninger som godkendt pa bestyrelsesmo-

det 10. november 2014 samt et revideret budget med budgetmal pa kr. 1.141.744 godkendt pa bestyrelsesmode 

den 11. november 2015 i forbindelse med godkendelse af halvarsregnskabet pr 31.07.2015. 

Det positive driftsresultat er forst og fremmest afledt af et stabilt arselevtal og en fornuftig styring af aktivitets-

niveauet pa trods af stagnerende optag. Den samlede lonudgift er lavere end det budgetterede i det reviderede 

budget fra marts 2015. Dette skyldes bl.a. at det i 2015 har veeret muligt at styre merarbejdsudbetalingen, sa 

den svarer nogenlunde ti l det budgetterede. (budgetteret 1,2 mio. - mod faktisk 1.265.789 kr.). Derudover 
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skyldes det lasrerafgang i sommeren 2015, der ikke var kendt pa budgetteringstidspunktet samt en forskydning 

af udgiften t i l feriepengeforpligtelsen, idet v i fra 2015 bogforer 1.-5. ferieuge i indevasrende ar, hvorimod 6. 

ferieuge for alle undervisere bogfores i uge 7 det folgende ar. Alle de udbudte studieretninger blev oprettet. 

Det store udbud af sradieretninger kan fortsat fastholdes i kraft af blandede studieretningsklasser, mens den 

gennemsnitlige klassekvotient er faldet, dels pa grund af fuld indfasning af det fleksible klasseloft pa 28, dels 

fordi optaget til l g i 2014 faldt med 41 elever, mens det i 2015 igen steg, dels pa grund af elever til en ekstra 1. 

HF-klasse og dels en fuld Pre-IB-klasse. Derudover har der vasret plads t i l fortsatte it-investeringer i forhold t i l 

konsolidering og udskiftning af det tradlase netvasrk ligesom der er foretaget en del indvendig bygningsmasssig 

vedligeholdelse af forskellig lobende karakter i henhold til den fastlagte vedligeholdelsesplan. 

Det gode okonomiske resultat har betydet, at den tilstrasbte konsolidering af institutionen har kunnet fortsasttes 

i 2015, hvor egenkapitalens storrelse pr. 31.12.2015 er 19.096.253 sammenholdt med egenkapitalen pr. 

01.01.2015 pa 17.768.285 kr. 

Likviditeten er faldet fra 33.563.401 t i l 8.384.542, da der er anvendt 25 millioner af den likvide kapital i for-

bindelse med nedbringelse og omlasgning af lan. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter regnskabsarets afslutning indtradt andre begivenheder, der vassentligt vil kunne pavirke vur-

deringen af skolens fmansielle stilling. Der er der imod i forbindelse med finanslovsvedtagelsen for 2016 og 

overslagsarene frem til 2019 truffet en raskke politiske beslutninger, som betyder vassentligt strammere oko-

nomiske vilkar fremover. Det tidligere 2% udviklingsreservebidrag (inden for resortomradet) er blevet aflost af 

et generelt 2%'s omprioriteringsbidrag hvert ar frem til og med 2019. Ydermere er der vedtaget en finansiering 

af erhvervsuddannelsesreformen i 2017, som skal finansieres af midler fra stx og VUC-omradet og en raskke 

taksameterjusteringer er kommet t i l fra 2016 sammen med 2%-besparelsen. Sammenlagt skal Esbjerg Gymna

sium med de udmeldte besparelser, nar de er fuldt indfasede spare omkring 7,4 millioner kr, svarende ti l ca. 10 

pet. af indtasgtsniveauet i 2015. 
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Okonomiske negletal 

2015 2014 2013 2012 2011 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Resultatopgorelse 

Omseetning i alt 76,7 78,5 78,2 74,7 70,7 

Driftsomkostninger i alt (71,1) (74,3) (70,6) (69,5) (67,2) 

Driftsresultat for finansielle og ekstraordinasre poster 5,5 4,2 7,6 5,2 3,5 

Finansielle poster i alt (4,2) (2,3) (2,3) (2,4) (1,9) 

Driftsresultat for ekstraordinaere poster 1,3 1,9 5,3 2,8 1,6 

Arets resultat 1,3 1,9 5,3 2,8 1,6 

Balance 

Anlasgsaktiver i alt 55,0 55,1 49,5 50,9 55,7 

Omsastningsaktiver i alt 10,0 35,1 40,6 33,5 26,6 

Balancesum 65,0 90,2 90,1 84,4 82,3 

Egenkapital ultimo 19,1 17,8 15,9 10,7 7,8 

Langfristet gasld i alt 25,9 49,6 50,7 51,7 52,9 

Kortfristet gasld i alt 20,0 22,8 23,4 21,9 21,5 

Pengestromsopgorelse 

Driftsaktivitet 0,3 2,2 9,4 7,8 2,3 

Investeringsaktivitet (1,8) (7,5) (0,5) 0,0 (21,6) 

Finansieringsaktivitet (23,6) (1,0) (1,0) (0,9) 27,4 

Pengetrom, netto (25,2) (6,3) 7,9 7,0 8,0 

Regnskabsmaessige nogletal 

Overskudsgrad 
(=Driftsresultat for ekstraordinasre 
poster/Indtasgter i alt x 100) 1,7 2,4 6,7 3,8 2,4 

Likviditetsgrad 
(=Oms33tningsaktiver i alt/ 
Kortfristet gasld i alt x 100) 49,9 153,6 172,7 152,4 123,3 

Soliditetsgrad 
(=Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100) 29,4 19,7 17,7 12,7 9,5 

Finansieringsgrad 
(=Langfristet gaeld i alt/ 
Materielle anlasgsaktiver i alt x 100) 47,1 90,0 102,3 101,6 95,0 

Arselever 

Arselever i alt (inkl. Brobygning og introkursus) 902,5 913,0 922,4 907,0 872,0 
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Forventninger til de kommende ar. 

• Bestyrelsen forventer for 2016, pa baggrund af et forventet elevtal pa 850,58 et driftsresultat pa kr. 

1.036.673 efter afskrivninger. (budgettet forelagt bestyrelsen 11. november 2015 - finanslovsforslagstaks-

terne) 

• De udmeldte taksametre for arene 2016 -2019 viser kraftige besparelser specielt for overslagsarene 2017 

og 2018 og 2019, begrundet i regeringens onske om at fmansiere reformerne t i l omlasgning af erhvervsud-

dannelserne inden for den samlede ramme t i l ungdomsuddannelser, samt beslutningen om at lade under-

visningsomradet vasre omfattet af den generelle omprioriteringspulje, der kan anvendes pa alle resort-

omrader. Institutionen er meget opmasrksom herpa og er i forlamgelse af strategien for aret 2015 i arene 

2016, 2017, 2018 og 2019 pabegyndt arbejdet med tilpasse driften t i l det nye udmeldte niveau. Der er truf-

fet beslutninger vedrarende skolearet 2016-17, som indfrier de allerede udmeldte og fastlagte sparemal for 

2016 og som daskker en del af sparemalet for 2017 (7/12 af 2017-malet) Den resterende del skal nas i nas-

ste etape, daskkende skolearet 2017-18. 

Usikkerhed knyttet til de okonomiske forventninger 

• Institutionen har ved fordelingen af udgifter pa formal anvendt en gennemsnitsberegning funderet pa antal 

arselever i de forskellige skoleformer. Denne % -fordeling er anvendt til formalsfordeling af savel under-

visningsmidler som laererton. 

• Prognosegrundlaget for elevoptaget i 2016 bygger pa en fastlagt optagelseskapacitet pa 12 nye klasser. 

Kapaciteten er pa grund af en asndring i optagelsesbekendtgorelsen udvidet med 1 klasse i forhold til ni-

veauet for 2015. Det er begrundet i indfasningen af IB-diplomauddannelsen, hvor den forste argang starter 

i august 2016. Bygningsmasssigt er kapaciteten fremkommet ved at facaderenoveringen er afsluttet og de 

dermed forbundne begrasnsninger er ophort. Det fleksible klasseloft er med optaget i august 2014 fuldt ind-

faset. Der er i det udarbejdede forelobige budget tilstrakkelige muligheder for omprioriteringer til at der er 

plads til en mindre nedgang i elevtallet uden at det forventede resultat for 2016 pavirkes i vassentlig grad. 

A f disse grunde foreltegges et revideret budget bestyrelsen t i l godkendelse, nar forudsastningerne ligger nogen-

lunde fast, dvs. i marts-april maned 2016. 
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Forretningsmaessige risici 

Det vurderes, at der ikke i institutionens handleplan for det kommende ar, lasgges op til dispositioner, som 

indebasrer vassentlige forretningsmasssige risici. Prognosegrundlaget er stabilt - og let vigende pa grund af det 

faldende elevtal og har pa nuvasrende tidspunkt 8 ars empiriske erfaringer bag sig. Den store uddannelsesmass-

sige fusion i Esbjerg pr 01.01.14 kan, sammen med det faldende antal elever pa ungdomsargangene og den nye 

erhvervsuddannelsesreform, fra 2015 muligvis indebasre en risiko for vigende elevtilgang t i l Esbjerg Gymnasi

um. Den varslede gymnasiereform blev ikke vedtaget i 2015, men er varslet i 2016. Institutionens ledelse og 

bestyrelse er sasrdeles opmasrksomme herpa. 

Finansielle risici 

Det vurderes, at der ikke i institutionens handleplan for det kommende ar, lasgges op t i l dispositioner, som 

indebasrer vassentlige finansielle risici. Der er gennemf0rt et grundigt forarbejde forud for ffi-certificeringen og 

de forelobige erfaringer vedrorende Pre-IB-aret synes at underbygge det prognosegrundlag, der ligger t i l grund 

for beslutningen om IB-uddannelsen pa Esbjerg Gymnasium. Det store arbejde i Esbjerg Kommune med en ny 

strategi 2020 understotter bade bestrasbelserne pa at gore IB-uddannelsen i Esbjerg basredygtig samt understot-

ter byudviklingen i omradet (Campus Jeme projektet). 

Resultatdisponering 

Arets resultat foreslas overfort ti l naeste ar til fortsat konsolidering af institutionen. 
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Malrapportering 

Det overordnede politiske mal 

Det overordnede politiske mal er opfyldelse af 95%-malsastningen. 

95% af en ungdomsargang skal have en ungdomsuddannelse. 

Esbjerg Gymnasium har med sin store andel af unge fra Sydvestjylland i 2015 optaget hvad der svarer t i l 

23,94% af den samlede stx-bestand i Sydvestjylland. (kilde: Region Syddanmarks opgorelser pr 30.09.2015) 

og bidrager saledes godt t i l at opfylde den overordnede malsastning. 

Det er ligeledes vasrd at bemasrke, at indextallene (andel pa en uddannelse set i forhold t i l argangens storrelse) 

fordeler sig saledes for Esbjerg Gymnasiums vedkommende: 

2014 2015 

Stx/Pre-IB: 128 128 

2-arigthf: 209 213 

Samlet for alle 16-17-arige 139 141 

Esbjerg Gymnasium har i 2012, 2013, 2014 og 2015 fortsat haft fokus pa lektiehjEelp som et middel t i l at fast-

holde flere elever og give bedre resultater for eleverne og udvikler konceptet lobende. 

Studiecafeer som en del af dagligdagen 3 gange om ugen med mottoet "lektier laver man da pa skolen" er pa 

baggrund af fortsat elevinteresse videreudviklet og har vasret omsat t i l drift siden skolearet 2013-14 efter en 

model med fuld egenfinansiering. 



Esbjerg Gymnasium 13 

Arselever opgjort pa finansar 

Uddannelse 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

STX 715,85 759,19 794,17 828,43 852,38 841,42 806,455 

STX Team Danmark 14,1 11,42 9,76 10,25 9,59 8,59 7,585 

HF 51,76 50,49 53,83 49,17 47,49 51,42 64,035 

HF3-arig 3,8 6,17 5,83 6,59 5,59 3,76 1,585 

Pre-IB 11,62 

1 alt 785,51 827,27 863,59 894,44 915,05 905,19 891,28 

Fuldf0relsesprocent 

Uddannelse 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

STX 85 91 89 86 87 84 85 

HF 73 90 83 74 83 72 77 

Fuldforelsesprocenten ligger for stx meget stabilt med 86,7 som middeltal for den opgjorte periode, for HF er 

udsvinget noget storre, men den statistiske validitet er betydeligt mindre pa grund af populationens lille storrel-

se: middeltallet for perioden er 78,8. Der er grund t i l tilfredshed med gennenrfoxelsesprocenten pa begge ud-

dannelser. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsrapporten for Esbjerg Gymnasium for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og 

principper som fremgar af Finansministeriets bekendtgorelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regn-

skabsbekendtgorelsen), Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets-

og Tilsynsstyrelsens paradigme for arsrapporten 2015 med tilhorende vejledning. 

Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar. 

Arsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og maling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vi l tilflyde institutionen, 

og aktivets vasrdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga institutio

nen, og forpligtelsens vasrdi kan males palideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser t i l kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfolgende. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser males t i l amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant ef-

fektiv rente over lobetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 

tillasg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle belob, der 

forfalder ved udlob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lobetiden. 

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden arsrapporten 

aflasgges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterer pa balancedagen. 

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgorelsen pa modtagelsestidspunktet. Bygningsta-

xameter og feellesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere ars aktivitets-

niveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrorende det kommende finansar, optages i balan

cen som en kortfristet geeldspost og indtaegtsfores i det finansar tilskuddene vedrorer. 



Esbjerg Gymnasium 15 

Anvendt regnskabspraksis 

0vrige indtasgter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Afgorelsen af, om indtasgter anses 

som indtjent, baseres pa folgende kxiterier: 

• der foreligger en forpligtende salgsaftale, 

o salgsprisen er fastlagt, 

• levering har fundet sted inden regnskabsarets udlob, og 

o indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 

Indtasgter indregnes herudfra i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vasrdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males t i l dagsvasrdi eller amortiseret kostpris. Endvidere ind

regnes i resultatopgorelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivnin

ger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af asndrede regnskabsmasssige skon 

af belob, der tidligere har vasret indregnet i resultatopgorelsen. 

Resultatopgorelsen 
Omsaetning 

Omsastning indregnes i resultatopgorelsen, safremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og 

risikoovergang har fundet sted inden regnskabsarets udgang, belobet kan opgores palideligt og forventes mod

taget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, safremt modtagelsen heraf sker i en anden periode, end ind-

beretning af aktiviteten, jasvnfor afsnittet "Generelt om indregning og maling". 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de onikostninger, der medgaet t i l at opna arets omsastning, herunder Ion og gager, ov-

rige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. pa anlaegsaktiver. Omkostningeme er opdelt pa omraderne: 

• Undervisningens gennemforelse 

• Markedsforing 

• Ledelse og administration 

• Bygningsdrift 

• Aktiviteter med sasrlige tilskud 

Fordelingsnogler 

Omkostningerne er sa vidt muligt henf0rt direkte til de enkelte formal. Hvor det ikke har vasret muligt at hen-

fore omkostningeme direkte, er der anvendt fordelingsnogler, der er baseret pa lonninger/lontimer, eller antal 

arselever. Lonninger og omkostninger faslles for gennemforelsen af STX, HF og Pre-IB fordeles ud fra arselev-

tallet pa de to uddannelser. Principperne for fordelinger er uasndrede i forhold til tidligere ar. 

Finansielle poster 

Finansielle indtasgter og omkostninger omfatter renter samt amortisering af realkreditlan. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 
Materielle anlasgsaktiver 

Materielle anlasgsaktiver males til kostpris med tillasg af opskrivninger (med virkning fra 01.01.2011, kan der 

kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Modemiseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumule

rede af- og nedskrivninger. 

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

hvor aktivet er klar t i l at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, som opgores som kostpris reduceret med eventuel restvasrdi, fordeles lineasrt over 

aktivernes forventede brugstid, der udgor: 

Bygninger erhvervet for 1 januar 2011 50 ar 

Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 50 ar 

Bygningsinstallationer mv. i.h.t. 0 A V 10-20 ar 

Udstyr og inventar 3 -10 ar 

Pa bygninger anvendes en scrapvasrdi pa 0%. 

Aktiver med en anskaffelsessum pa under 50.000 kr. eksklusive moms omkostriingsfores i anskaffelsesaret. 

A f - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlasgsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under de 

enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlasgsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under andre 

indtasgter. 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver t i l finansiering af anlasgsaktiver indregnes under langfri-

stet gasld, og indtasgtsfores lobende i resultatopgorelsen i samme takt som anlasgsaktivet afskrives, og indtasg-

ten modregnes i afslaivningen. 

Den regnskabsmasssige vasrdi af materielle anlasgsaktiver gennemgas arligt for at afgore, om der er indikation 

af vasrdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfasldet, foretages ned-

sbivning ti l den lavere genindvindingsvasrdi. Genindvindingsvasrdien for aktivet opgores som den hojeste 

vasrdi af nettosalgsprisen og kapitalvasrdien. Safremt det ikke er muligt at fastsastte genindvindingsvasrdien for 

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

re genindvindingsvasrdien. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender males i balancen ti l amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-vasrdi, hvilket her 

svarer til palydende vasrdi med fradrag af nedskrivning t i l imodegaelse af tab. 



Esbjerg Gymnasium 17 

Anvendt regnskabspraksis 

Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa institutionens erfaringer fra tidligere ar. 

Periodeafgraensningsposter 

Periodeafgrasnsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrorer efterfolgende 

regnskabsar. Periodeafgrasnsningsposter males t i l kostpris. 

Finansielle gaeldsforpligtelser 

Fastforrentede lan, som realkreditlan og lan hos kreditinstitutter indregnes ved lanoptagelsen det modtagne 

provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfolgende perioder males lanene t i l amortise

ret kostpris svarende ti l den kapitaliserede vasrdi ved anvendelse af den effektive rente, saledes at forskellen 

mellem provenuet og den nominelle vasrdi (kurstabet) indregnes i resultatopgorelsen over laneperioden. 

Periodeafgraensningsposter 

Periodeafgrasnsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtasgter t i l resultatforing i efter

folgende regnskabsar. Periodeafgrasnsningsposter males t i l kostpris. 

0vrige gaeldsforpligtelser 

0vrige gasldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vassentlighed svarer t i l nominel vasrdi. 

Pengestremsopgerelse 

Pengestromsopgorelsen viser institutionens pengestromme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finansie-

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

Pengestrom fra driftsaktivitet 

Pengestromme fra driftsaktiviteten opgores som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og 

nedskrivninger, hensasttelser samt asndring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt 

vedrorende ekstraordinasre poster. Driftskapitalen omfatter omsastningsaktiver minus kortfristede gasldsforplig

telser eksklusiv de poster, der indgar i likvider. 

Pengestrom fra investeringsaktivitet 

Pengestromme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestromme fra kob og salg af materielle og finansielle 

anlasgsaktiver. 

Pengestrom fra finansieringsaktivitet 

Pengestromme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gasldsforpligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt vasrdipapirer under omsastningsaktiver. 
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Resultatopgorelse for 2015 

2015 2014 
Note kr. t.kr. 

Statstilskud 1 75.156.046 76.743 

Deltagerbetaling og andre indtasgter 2 1.555.180 1.769 

Omsaetning i alt 76.711.226 78.512 

Undervisningens gennemforelse 3 (55.382.891) (58.435) 

Markedsforing 4 (275.867) (455) 

Ledelse og administration 5 (5.594.063) (6.103) 

Bygningsdrift 6 (9.889.744) (9.129) 

Aktiviteter med sasrlige tilskud 7 (1.059) (220) 

Driftsomkostninger i alt (71.143.624) (74.342) 

Driftsresultat for finansielle poster 5.567.602 4.170 

Finansielle omkostninger 8 (4.239.635) (2.318) 

Finansielle poster i alt (4.239.635) (2.318) 

Driftsresultat for ekstraordinaere poster 1.327.967 1.852 

Arets resultat 1.327.967 1.852 

Resultatdisponering 

Overfort t i l egenkapital i ovrigt 1.327.967 1.852 
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Balance pr. 31.12.2015 

2015 2014 
Note kr. t.kr. 

Grande og bygninger 9 53.069.473 49.842 

Forudbetalte og uafsluttede anlasgsaktiver 9 0 3.034 

Udstyr og inventar 9 1.901.584 2.245 

Materielle anlaegsaktiver 54.971.057 55.121 

Anlasgsaktiver i alt 54.971.057 55.121 

Mellemregning med Ministeriet for Born og Undervisning 789.618 439 

Andre tilgodehavender 534.319 846 

Periodeafgrasnsningsposter, udgifter vedrorende det 

kommende ar betalt i regnskabsaret 261.427 215 

Tilgodehavender 1.585.364 1.500 

Likvide beholdninger 8.384.542 33.563 

Omsaetningsaktiver 9.969.906 35.063 

Aktiver 64.940.963 90.184 
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Balance pr. 31.12.2015 

2015 2014 
Note kr. t.kr. 

Egenkapital i ovrigt 10 19.096.253 17.768 

Egenkapital 19.096.253 17.768 

Realkreditgasld 11 25.875.184 49.585 

Langfristede gaeldsforpligtelser 25.875.184 49.585 

Nasste ars afdrag pa langfristede gasldsforpligtelser 1.196.951 1.108 

Feriepengeforpligtelser 7.754.308 8.144 

Mellemregning med Ministeriet for Bom og Undervisning 0 2.212 

Leverandorer af varer og tjenesteydelser 418.785 587 

Anden kortfristet gasld 1.222.086 1.159 

Periodeafgrasnsningsposter 9.377.396 9.621 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 19.969.526 22.831 

Gasldsforpligtelser 45.844.710 72.416 

Passiver 64.940.963 90.184 

Pantsastninger og sikkerhedsstillelser 

0vrige noter 

12 

13-14 
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Pengestromsopgorelse for 2015 

2015 
Note kr. 

2014 
t.kr. 

Driftens likviditetsvirkning 
Arets resultat 1.327.967 1.852 

Regulering vedrorende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 

Pengestromme fra driftsaktivitet for driftskapitalaendringer 

1.979.600 

3.307.567 

1.847 

3.699 

^Endring i driftskapital: 

iEndringer i tilgodehavender 

jEndringer i kortfristede gasldsforpligtelser 

Pengestromme fra driftsaktivitet 

(84.050) 

(2.950.961) 

272.556 

(784) 

(701) 

2.214 

Investeringers likviditetsvirkning 

Kob af materielle anlasgsaktiver 

Salg af materielle anlasgsaktiver 

Pengestromme fra investeringsaktivitet 

(4.863.991) 

3.033.945 

(1.830.046) 

(7.464) 

0 

(7.464) 

Finansieringens likviditetsvirkning 

^Endring i realkreditgasld 

Pengestromme fra finansieringsaktivitet 

(23.621.369) 

(23.621.369) 

(1.040) 

(1.040) 

^ndringer i likviditet i alt (25.178.859) (6.290) 

Likvider pr. 01.01.2015 

Likvider pr. 31.12.2015 
33.563.401 

8.384.542 

39.853 

33.563 
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Noter 

2015 2014 
kr. t.kr. 

1. Statstilskud 
Undervisningstaxameter 57.840.487 58.774 

Faellesudgiftstilskud 9.773.841 9.838 

Bygningstaxameter 8.227.796 8.126 

Sasrlige tilskud (686.078) 5 

75.156.046 76.743 

2. Deltagerbetaling og andre indtaegter 
Deltagerbetaling, uddannelse 

Anden ekstern rekvirentbetaling 1.542.680 1.757 

Andre indtasgter 12.500 12 

1.555.180 1.769 

3. Undervisningens gennemforelse 
Lon og lonafhasngige omkostninger 50.089.127 52.433 

0vrige omkostninger 5.293.764 6.002 

55.382.891 58.435 

4. Markedsforing 
0vrige omkostninger 275.867 455 

275.867 455 

5. Ledelse og administration 
Lon og lonamaengige omkostninger 4.460.119 4.647 

0vrige omkostninger 1.133.944 1.456 

5.594.063 6.103 
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Noter 

2015 2014 
kr. t.kr. 

6. Bygningsdrift 
Lon og lonafheengige omkostninger 3.139.428 3.094 

Afskrivning 1.979.600 1.847 

0vrige omkostninger 4.770.716 4.188 

9.889.744 9.129 

7. Aktiviteter med saerlig tilskud 
Lon og lonafhaangige omkostninger 1.059 220 

1.059 220 

8. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 1.653 53 

Prioritetsrenter 1.021.647 2.265 

Kurstab pa vasrdipapirer 3.216.335 0 

4.239.635 2.318 

Grunde og 
bygninger 

kr. 

Anlaeg under 
opforelse 

kr. 

Udstyr og 
inventar 

kr. 

9. Materielle anlaegsaktiver 
Kostpris 01.01.2015 60.617.209 3.033.945 5.233.192 

Tilgang i arets lob 4.413.014 0 450.977 

Afgang i arets lob 0 (3.033.945) 0 

Kostpris 31.12.2015 65.030.223 0 5.684.169 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2015 (10.775.535) 0 (2.988.200) 

Arets af- og nedskrivninger (1.185.215) 0 (794.385) 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2015 (11.960.750) 0 (3.782.585) 

Regnskabsmaessig vaerdi 31.12.2015 53.069.473 0 1.901.584 
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Noter 

2015 2014 
kr. t.kr. 

10. Egenkapital i ovrigt 
Saldo 01.01.2015 17.768.286 15.916 

Arets resultat 1.327.967 1.852 

Saldo 31.12.2015 19.096.253 17.768 

Forfald Forfald Amortise Nominel 
inden for efter ret gaeld gaeld 

l a r 1 ar ialt ialt 
kr. kr. kr. kr. 

11. Realkreditlan 
RD, 1,5%, opr. 28.000.000 kr. 1.196.951 25.875.184 27.072.135 25.784.324 

RD, 3,5%, opr. 54.834.000 kr. 0 0 0 0 

Realkreditlan 31.12.2015 1.196.951 25.875.184 27.072.135 25.784.324 

Regnskabsmasssig vasrdi 31.12.2014 1.110.184 49.583.220 50.693.404 53.934.673 

Efter mere end 5 ar forfalder 20.914.770 

2015 2014 
kr. t.kr. 

12. Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgasld er sikret ved pant i ejendomme. 

Regnskabsmasssig vasrdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.2015 53.069.473 49.842 

Amortiseret prioritetsgasld pr. 31.12.2015 27.072.135 50.693 
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Noter 

2015 2014 
kr. t.kr. 

13. Personaleomkostninger 

Lonninger og gager 51.467.083 54.138 

Pensionsbidrag 5.896.779 5.923 

Andre sociale omkostninger 248.630 314 

57.612.492 60.375 

Antal arsveerk inkl. ansatte pa sociale vilkar 101 102 

Andel i procent, ansatte pa sociale vilkar 3,0 2,9 

2015 2014 
kr. t.kr. 

14. Honorar til revisor 

Honorar for lovpligtig revision 60.540 60 

Honorar for andre ydelser end revision 21.360 26 

81.900 86 
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