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Næstved Gyiuiiasiuiii og HF

Præsentation af institutionen

Mission

Næstved ( iyiflflasiUitts Og 1—11 i’s mission er fast aut ved lov ( ( yiunasietoven. I .13K nr. l’60 at 05/07/201(1 ou I II

— loven. I .131K nr. t62 at 05/07/20 10). hvor det st udietorberedencle o al mendannende sigte er k)rmulerel for

berue uddannelser. Mere detaljerede beskrive ser findes i hovedbekendtgd1relserne lur de 10 Liddannelser dvs.

stx bekendtgØrelsen t13I iK nr. 692 at 23/06/2010) og hf bekendtgØrelsen (1311K nr. 735 at 22/06/2010).

Vision

Vi vi! være:

— eii skole med 1’(U!1 /)Uf(lÇ)IØ.l1ed Ot dcii bedste (iliiiosfære

- en skolt iitl el i1?spiI’t’rellt/e sludieimnljo

— eii lokal skole i,ied el global! itdsvim

Hvil Let indebærer at:

— Næstved Gynmasiunu og 1—Il er det bedste sted at lære: I )en enkelte ele\ s faglige og persoilige potentiale
bliver udnyttet og udviklet til fulde — uanset baggrund og færdigheder.

— I ile\ er t)g kuirsister mØder altid den bredeste vit’te at fag. emner og metoder pLI de højeste niveauer blandt
Li ngdoinx uddannelserne

- Vi har koflsitnt fokus pi at slotte og opmuntre elever ned sæd ge evner inden br alle iagom’tder. vi bi
drager til at alle unue far en ungdomsuddannelse og vi ud ilder gennem fællesskabet demokratisk kompe—
enee. selvstændighed og engagement hos alle.

— Næstved ( mnasiuun og Fu er rammen om et frodigt og inspirerende æringsmi Ijø.
— Pa Næstved Gymnasium oc HI er der godt at være — bade for elever, ansatte og besøgende. I )et er vigtigt.

at \ i bliver ‘ecl med al styrke og ud ilde ‘ ores gode sociale miljø og sociale engagement.

— Næstved Gymnasium og I-B ti brækker de bedste medarbetdere. Vi air et stærkt fag igt tal !p. som ud—
springer at den enkelte medarbejders trivsel og raderLim.

— Næstved Gymnasium og [-II skal være kendt at alle borgere i \as:ved oinradei som et respekleret uddan
nelsessted og som et samlingspunkt i det kulturelle liv.

— Næstved Gymnasium er sum lokal og global skole præget at nade det nære og fjerne i hverdagen.
— \irst\ ed Gynnasiun og 1—ti deltager med ibenhed i udviki ngsprojekter okat. na:ionalt og glohalt med

respekt for tr:ali t loner.

I oret 20 5 arbejder sio:ens eiever. insatC. edese og bestyrese med en e entuel revision/endring at sko—

ens VisiOfl.

I Jovetlopgaver

Næstved Gymnasium og I IF (herefter Skolen) er en statslig selvejende institution, der udbyder sivel six som hf

uddannelsen og er en dcl at i\iestved Sporlscollege. Skolen ligger midt i Næstved Kotimune og er alene i kraft

at sin størrelse og, placering en central del at det samlede uddannelsesti Ibuid i oniradet. Det er skolens opgave at

bidrage til. at alle med lyst og evner tager enten en studenter— eller hf—eksamen. Udover Næstved Sportscollcge

indgir skolen i i;ianue andre lbrpligtende samarbejder lokalt: ‘falentskolen i Næstved. Akademiet tor Talent

fulde Unge (Sekretariatet placeret n NGI—t). flere Iblkeskoler. Næstved Bibliotek mii..
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Ns ved Cyniiasiuiii liF

Præsentation al institutionen

Na’sived ( iyinnasitiin Oc, HJ lornyei’ os tilpassei’ hele tiden udbuddel al si udieiv’tninger og \ aIgltg. Som ci al

landeis sli1rsle alitiene ‘tiasier os i ki’ali al \ oi.es unikke placering i Nsi ccl Kommunes samlede uddannel—

sestilbucl. har i pust Iii al have ci bredi og aktueli udbud — og del har i. Vi k)rnver og lilpasser siledes bdde

tidbtiddcl ii sludit’relni flst’i’ OL! vullas lobende. I indevwrende skoleir har skolen suledes lur fc4rste sans oprel—

tel valslasel retorik. lisesiun der br buste sans er elablci’et en sludieretnins nR!d ink)rmalionstekiiolosi. Sko—

len alvenler pt. de poliliske k)rllandllnger inden en revision al’ del samlede udbud.

Skoleii optos i 2t) 4 i ah 14 gymnnasieklassei’ og 3 hf—klasser, og del er tillredsslil lende. al næsten alle studie—

m’e(ninser os 5 alstas kunne opl’elles. I )el er især slædelisl. al skolen k)t’lsal kan oprelholde et bredt udbud in

den tom’ naturvidenskab. I les oplasel er dog mindre end mret løm’. og del kan ikke tilskrives en mindre ungdoms—

årgang. I )ei’ er oplaget tai’i’e elever med valg al’ spmglige sludietelninger saml sludierelningen inetl mullimedie

som lts. I ller oplagel i 2t) I 5 ‘. il skoleii lave cii mere dybdegiencle analyse at oplagel for at se om der er lale

om en l’orbiende tendens, men det kunne dos konstateres. al der i t’orarei 2() 14 s ar mange usikkerheder hos

fl)rældre os eveniuel le ansøgere omkring oplagelseskrav mLilt pi anlal henvendelser Ii I skolen. saml Ii Ikende—

sivelser ved orienlerinusinØder om stx og hi’.

Skolens bestyrelse hat’ lur skoleLrel 2013 — 2t) 14 vedlasel irels incisals omnm’acler som angis m nedenunder.

Oserordnet har skolen som inil. al den enkelte elev gennemfører sin uddannelse med del hecisl mulige resullal

og al skolen derved ogsi bidrager Ii I os eroi’dnede inilsælninger pa uddannelsesoinridet som feks. 95 mil—

se igen,

i ‘Ø/°eiide •vtii’Ii,ç’e 7,it[st,iro,iiridcs’ er hex/utei.’

1) Initiativer dcrfokusererpå at højne elevernes faglige nfveau, med fokus på

a. Klasserumsiedelse

b. Talentudvikling

c. Udvikling af samarbejdet ifaggrupperne

d. Innovation

e. Implementering ofit værktøjer

2) Kompetenceudvikling af medarbejdere

3) Indsats mod frafald med fokus po

a. Udvikling affaglig hjælp via læsevejledning, matematikvejledning samarbejde med NSI samt

skrive værksteder

b. Synliggørelse af skolens sociale ansvar, omstruktureringer af samarbejdet om fastholdelse

4) Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en

større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.

5 Organiaiion,sudi’ikl/iiç’ nit’d fokus pd e/ei’,’ud o sko/tut tidvti/,tv,siii,ki ii i’
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Nastved (iii iiasitjm O! HF

Præsentation af institutionen

Ad I

I )eltaeelse i tmdeiisninnen er en helt nr1dvendie torurlsælnm kw. at elev t’rne opnar studiekompetence og

udvikler xl tidieparathed til de videregdende uddannelser i overensstemmelse med formdlet tor xix oii hf. SærI i—

ne k)kuspunkter for denne indsats er et nyt fokus pa klasseruivisledelses. samt toitsat kikus pii at Ud\ i kle mi—

dervisningsmetoder og arbejdstoriner i under isningen gennem følgende projekter:

• An\ endelse af ti—værktøjer i undervisninnen

( iennenilcirelse af lorsøn: ‘Fabletklasse smïit udvikl mn af pudagogisle metoder

• Impleinenteri ig at iniiovationsstrategt

• tidvi klinn i anvendelsen af virtuel under isninu

• I fokus pd anvendelsesorienieret undervisning. Pa stx: Udarbejdelse af studieretningspiokler med ind
byggede eksterne samarbejder og praksisorienteret undervisning. Pi ht: idereudvikling af savet tema—
uger samt ant’endelsesorientcrede metoder i alle lag.

• Deltagelse i projekt NNS

• I )e rarrangeres samlet to dages efteruddannelse tor al le lærere med lokus pd klasserumstedelse.

• Positiv tidx ikling al’ elevernes tilstedeve:’e se og I’aglge niveati

• Positive evalueringer at undervisni igen on dens tilrette :eggelse ved skolearets slLitning
• Pos itit e e’. alucr:nger af antri,e:det :ued NNS wterne. herunder evaiLieringcra o e:’ganen fra

grundskole til N(H-f

Ad 2

Kompetenceudvikiing af medarbejdere
• Skolehaseret og fangrupuebaseret efteruddarine lse t. hest uttede indsatsonwader
• Individuel efteruddannelse . besluttede indsatsomrader

• huilenienlering, al’ (. iktiS — sai maler tor lærere med ea. i t) irs under isningserlaring

Mal:
• O et c’reise J al le !:ereres tnder ininn som indgang til ‘SIt S-s.inatle

• Positi e e altlenn1er al elteritddannelsesindsatsen

• I iortsat iinpleinenterinr af it—strategi lur TAI medarbejdere

Ad 3

Ärsager til raJild er mange. men i mange til t :e de er dci’ taie om problemer al’ social og person karakter.

Med henblik pi at forbi ndre I ralald sai nI øge skolens viden om fral’ald og elevhevægelser elier endt eksamen

gennemiørtes i 2t) 1 3 — 2014 følgende aktivi tetet’:
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Næstved Gyiiinasitjiii o HF

Præsentation af institutionen

• Analyse al frafaldsiirsaaer baseret pa interne opgørelser

• Analyse af elevbevaeIser efter endt eksamen i samarbejde med eksterne parter
• ( )instrukt urerine af samarbejdet mel lem involverede aktører. dvs. faglærere. team. vej ledere. tagl ige

veledere. uddannelsesledere o eksterne parter som t.eks. NS1. Opk4lgning pb teamevaicierin med
nd endioe j usterincer som en del af indsatsen mod fravær oc hafald.

en del af indsat sen mccl fravær og fra fald

Mbl
• Positiv udvi kling i tta\ ærs oe hafaldsstatistikken tastholdes

• Positive skoleevalueringer fra elever og lærere pa ud algte omnrider i torhold ii o ennæ nte aktiviteter

Ad 4

Skolen har fa’nnemu de seneste tir haft øget fokus pil en fleksibel ti Iret telæggelse af lærernes arhejdst kl samt en

øget tilstedeværelse pi skolen hvor det giver mening. I )ette har udmøntet sig i følgende initiativer:
• ( )mlægning af lærernes ar bejcle Ira opgaveretning til tilstedeværelse i obligatoriske skrivevterkstecler

(Omlagt skriftligt arbejde)

• i æ I les plan I tegn ing og forberede I se af de le af unclervisni ngen
—i—— -I —— ——rr• am LS e; e . . \ e mru SrO i eLav . _ i

eksam nen sopgaver

Ovenstaende akti iteter udvikles tortsat i det kommende ar. og som noget nyt ska manglende opu er i et vist

omfang indhentes ved al lærerne støtter ele erne i et obligatorisk skri\e\ærks(ed efter skoletkl.

• Positive skoleevalueringer fra elever og lærere pa udt algte onwader i forhold dl ovennævnte indsats—
011 mrbcle r

Ad 5

I valueringen af t.nder isningsmiljøet har vist. al der er behov for at øge adsatsen tor at styrke ee elnes de—

mnokradforstaelse. I )er iværksæt te derfor i samarbejde med eleuradet mi had er der skal øge delttwelsc i elev—

radsarbejdef og skolens samlede uch algsarnejda.

Samtidigt vil skolens udvalgsstrukttir og samarbejdet mellem forskel lige organer blive e alueret nhp at udvi k—

le organisations{orstbelsen blandt alle skolens ansatte.

• Større diellagelse i c’levradsarbejde

• Positive evalueringer al indsatsen ved skolearets afslutning
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Nusl vc(J (‘ni iiasi uiii o!. I-IF

Præsentatioii af institutionen

Ifl samlet tri1omierim1 de evaluering at arbejdet med ski)lefls indsaisonirtide i sLoleirei 2013 2014 er Fure—
eaet pa bestyre Isessemni nar i maj og pi besivreisesmde uLigusi 2t) 4 i Furbincle Ise med eval ueringen af Rektors
mesuliailønskd)ntrakt tur SLL)lL’amet 21)l3 — 2014.

I or skoleiret 2014 21) I 5 har bestyrelsen vediacet Føluendes indsatsomnider:

• 1—løjnelse al taul iet niveau. si den en kelte elev bli vm sa dygtig somim ban/hun kan. I )er loktiseres pa:

• Klasserumusledelse

• I .æiersamuarbejde og ny teaitistt’uki ur

• l’alentudvi kl inc

2. Implementeming at ny ii — plattorm. I )er tokuseres pa:

• i\t tiwenkle an\endelsen at it—værktøjer P lwneere sigt

• At smniheere anvendelsen at it—væ.rksR.’jer i undervilincen
• At krbedre k ali teten at den virtuel le undervisninu

• I)er cennemntøres evalueriner af ovenstaende ved skoleiirets slutnine. Det mui torventes. al implemnente—

ringsinclsatsen vil strække sig over en lierdrig periode

3. Lokalt in internationalt udsyn. I )er Fokuseres pù:

• At samarbejdet med NNS skolerne gennemføres pa aftalt niveau med posi ti e evafueri nger fm deltagen
de elever oc lærere cc at Get torsættes i skoleare: 20 5— t

• At eennemti4rte brobyeninesforh4b for 5. klasses elever gennemføres med positive e alueringer af de—

verne

• At saniarbejdc’ med nuværende skoler er Fastholdt og udbygget med samarbejde med skole i Notdame—

rika

• At der er lavet koneept for individuelle pimud udenfor l)anniark tur de elev er der ikkc car i de mama—
tionale ‘jasser

4. Innovat ton. I indeværende skolc’ar toktiseres midsutsen pa:

• Justering af eteruddannelsen

• I okus pLi udvikling aF konkrete torlub i Jeina’re samarbejder

• 5 upervision og sparring

• ijdyj kl ing af ev al tmer ngsf’omn mer

• l)eltagelse i Næstved Kommiittnes indsaisoinrijde
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Næstved Gyiiiiiasium o HF

Præsentation af institutionen

5. Indsats mod Frafald

• Mindst at lastlmoicie Fraværet pa det nuværende la e niveau edrirende tilstedeværelse

• At t)rnundske afltal mnaiwlencle opa eal le\ eringer

• \t mii nds ke I rataldet

t .1.. i. .2

i. .—..“ .__.

del af deres arbejdstid samnmuen med eleverne ‘ ed undervisning el ler andre l.ringsaktiviteter

Skolen har igennc,m de seneste Lir half øget fokus pi en fleksibel tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid samt en

øget tilstecle\ ærelse p skolen hor det gier iiiening I skoleiret 2() I 4—2t) 15 lokuseres pü følgende:

• i ortsat omlægning af lærernes arbejde fta opgaveretning til ti lstedeærelse i obligatoriske skrieværk—

steder (( )mnlagt skriftligt arbejde — ( )MS ). i)er vil i ir være særligt fokus videndeling i forhold til

‘best praet iee” tor aR iklingen af ( )MS.

• lortsat udvikling at fælles planlæunin og forberedelse af dele af undervisningen i dialog mellem ledel

se og lærerne. 1 ort sat sken ilæg ingaf lærernes vej Tednine al elever i forbindelse med større skri h ige

opgaver. herunder eksamensopga er. i ùr med særligt fokus pLi at opmi videndeiing mellem lærerne.
saint dercid iver etablering af særlige vej ledningsakti vi teter i opgaveugen/umgerne.

• Der etableres nye rammer for SKRIW (obligatorisk skrive ærksted efter skoletid for tie elex er som ikke

har afleveret opgaver rettidigt. ). Dette sker pa baggrund af lærernes til bagemeldinger i slutningen Lif

sidste sKolear.

I vLdueringer Lif arbejdet med indsaisomraderne fonages løbende og en opsLtm!i ng vil finde sted i slutningen at

skoleLiret.
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NasI ved Gymnasiuii o HF

Årets faglige resciltater

I k ii ‘nsresultalci 6w Na’siecl ( yumasiuin og i-IF og smniuenlignelige gymanisic’r:

HF 2014 2013 2012 2011 2t)1t) 2009
Nwsied ( jyninasiuni I)! lIF 5.7 5.7 5.t) 5.3 5.8 5.8
Kalundbom (iyinnasiunl og Ill 5.2 6.3 5.5 6.t) 6.0 5.8

Slnaelse (nnasium 5.3 5.4 5.0 5.4 5.2 5.3

Voidingborg ( ymnasiuiil & Ill 6. I 5,4 5.6 6. 1 5,6

Nykøbing Kaft’dralskolc 5.6 4» 5. I 5.1 5. I 5.6

Landet 6,t) 6,0 5,9 5,9 5,9 6,1

STX 2t)14 2013 2t)12 2t)1l 2010 2009

Nasied ( iymnasium og HI 6.8 6,7 6.4 6.4 6.3 6.3

Kalunclborg (iynmasiuin og HF 6.6 7.0 6.5 6.2 6.5 6.6

Xlagelse (iymnasiutu 6» 6.7 7.0 6.6 6.4 6.5

Vordingborg Gymnasium & HI 6.6 7. I 7.1 7.t) 6.6 6.8

Nykøbing Katedralskole 6» 6.7 6.6 6,5 6.6 6.5

Landet 7,2 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9

I u Idførelscsprocenl br Næst ed ( yinnasi Lilli og HI og sammen I ignel ige gynlanisier opgjort ,jI’. iuinislricts

proii:mocæi. Dc’r er p. :rac’ tiuaraeue: ciam tor socuei 21) i 3/2i) 4.

HF 2t) 14 2013 2t) 12 201 I 201 t) 2009
Næstved Gymnasium og HF 7%t, 6 I X 8tY 67 63’/

Kalundborg Gymnasium og HF 66% 69 6X. X0’%

Slage’se Gymnasium 73’ 75(4 71(4 87(4

Vordingborg, Gymnasium & [ti 7 I (4 72(4 76(4 60(4 Xl (4

Nykøbing Kaledrakkole 75(4 6(1(4 77(4 76(4 87(4

Landet 70t/ 71 (4 71 ‘4 74(4 7 1%

STX 2014 2013 2012 2011 2()10 2009

Næstved Gymnasium og I-IF 85(4 82(4 $6% 81 (4

Kalundborg Gymnasium og HF 64% 84% 66(4 84% 80(4

Slagelse Gymnasium 60(4 814; 81 (4 60% 86(4

Vordingl)org Gymnasium & HF 80(4 80(4 78’ 7t)t% 6 I (4

Nykøbing Katedralskole 64(4 6 I (4 65(4 82% 83(4

Landet 65(4 84% 85(4 85(4 86(4
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NtStV(J Cymnasitiiii og HF

Årets faglige resultater

Al tabellerne ses. at tier er x analioner Ira rang til argang. men at genneiusnitskaraktererne fl)rtsat er lavere
end Iantisennemsnittei. I)et le skal ses bade i torhold ti elevernes utfaanspun kt fra grundskolen. men ogsa i

k)rllolti ti skolens fuldførelsesprocent som generelt her højere end p.i sanmnmenlwnelige skoler. Det er oer—

ortlentliut ulædeliut. at der er en positiv karakterudvikling samtidigt med at ftmldførelsesprocenten er torholds—

vis høj.

Ministeriet har analyseret skolernes “løttee\ ne” i irene 2() I () 2() I 3”. indentor usi kkerhetlen i løheevnemno—

tlellen 101 ler skolen ennemsnittigt eleverne s arende til utlganspunktet. I )ette dækker over \ ariahoner i de
enkel le fag. lm ortor skolens ledelse fortsat er opmærksom pa. at skolen skal løfte al le ele\ ers fahiae ni \ can i

al le fa saint idiiø mueti at fuiclft1relsesprocenenskal fast holdes. Der er tlertor et tmtl\ i khingsarbejtie i gang om
kring dette. fotie i tie enkelte taggrupper og som skolebaseret efteruddannelse bla, mht at udvikle undervis—
ningsformner tier er mere m’cttede mod gymnasiefi’emmetle eles er. Samntitligt er tier I okus \; idende I ing incl lem

lærerne. sitLin at che otie erfarinier oerl Øres til al le.

Arselever opgjort p finansaret (kalendeRiret)

i 2014 2013 2012 201 I 2010

STX 1.242 1.246 1.207 1.131 1.055

[IF 144 152 150 160 152

, Hrnhyniiig ti — lo I 2

Antal arsele er i findh1strtt 1 •3’.)7 i .40S 1.367 1.303 1.223
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Nestved Gymnasium n HF

Årets Økonomiske resultat

Restiltalet for 2014 er et oerskud pi 407 t.kt. hvilket er tilfredsstillende, I )etie skal ses i torhold til et revideret

budeet leret resul lai pi I 66 i. kr.

Resultatet er pi samme ni \ eau som 2013 og etl en saiiunen ligning med delle Lim’s resu hals ses. at ændringen er

størst pL hygningsdri hen. 1)er er en lorøgelse pa inc1aeten fra aktiviteter med særligt tilskud, hvilken vil sige

at der har været betydelig fremgang pü gennemførset af projekter.

)mkosiningerne har t’ulgi udviklingen i sfivel antal medarbejdere som drselevudviklingen og er løbende jListe—

ret i forhold Iii denne udv i kl ing.

Skolen har i 2014 omlagt realkreditkin oa i den torbindelse er der drit’ttØrt et kurstab pa 360 t.kr.

I )en samlede antal medarbejdere er pi niveau med 2013. Der har været Ii pædagogikumkandidater. dette er

samme niveau som i 2013.

Ldvikiingen i irselever er faldet fra I .408 Lirselever i 2013 til 1.397 irselever i 2014. Denne fordeling sv arer til

at tier har været 144 irselever pi bl’ og 1.242 arselc’ver pii stx. samt 11 arselever pi brobygning.

Antal itrselever er pu niveau med sidste ur. Som beskrevet tidligere er tier dog noget der tyder pLL. at overgangs—

frekvensen ininttskes fra grunttsioie til 5[X . men øm ci’ ikke muligt w kon kl utlere t’myctigt. Oa skolen pt. ikke

kender dcii nøjagtige overgungsfrekvens beregnet eLler sammenhgnelige mncoder i Ibuhold tit tie antlsdwkken—

de til.
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Institutionens hoved- og iiøglctal

hele kr. 2014 2013 2012 2011 2010

kesLJltatt)pLorclSe NI. kr. ki’. NIi. ku. Iio. kr. Nilo. kr.

( )insani n i al 12 1,7 I I 8.7 I 14.1 102.7 96.5

Omkos1ninc’i i It 120,1 I 16.4 I 1 1.1 99.6 93.5

RsciIiaI %1r Iinansic’lle L cksiitoi’diiiuje

PStC1 1.6 2.3 3.1 3.! 3.t)

linansielk’ 1sW i alt 1.2 0,9 .2 1.5 1.6

Resit Ha 1r ‘kstraunli ni’’ ps1tr t).4 I .4 I .9 I .6 I .4

Ai’ets resultal 0,4 1.4 I .9 1.6 1.4

Balance

!\flI,akiiVc’l’ 55.8 59. I 59.6 62.9 63.8

( )isæininsaLtiver 25.6 24.1 23.1 12.8 8.6

Balaneesuin 8 1.5 83.2 82.7 75.7 72.4

I enlapiiaI 5.5 5.8 4.] 2.7 1.6

1.angl’ristedc æklst’orpIiiieIscr 39.0 39.2 41.2 41.6 42.8

KorH’i’is[edc’ uuIdsi’pIitcIser 36.9 38.1 37.3 31 .4 28.0

Pentestrøiiisoptø relse

l)ri .sai’ ei 2.6 .4 I 3.2 7.7 6.

lnvesierinsaIavite t).t) —3.t) —0.9 —2.4 —62.4

Finansierinisakti ud —0.9 — 1.3 — 1.6 —1.5 42.8

PcngdsIrøl]t. netto 1.7 i. 1 t).7 3.8 — 3.5

Renskahsmæssiie nØlctal

( )verskudsrad (% ) 0,3 I .2 1.7 1,5 1,4

I.iLvidi(etsraI ( ) 69.5 63.2 6 1.7 40.5 30.7

Soliditetsgrad t i ) 6.7 7.t) 5.1) 3.5 2.2

1inanserngsntd ( ) 7t).t) 66.4 6. I 65.6 67.0

Side 12 ar 35



Næstved Gymnasium og HF

Institutionens hoved- og nøgletal

2014 2013 2012 2t)11 2010

Å rselever

ÅrseIeer I .397 I .405 1.367 1.303 I .223

Medarbejdere, ùrsværk

Antal netto ars’ærk I 71.4 I 65.7 169.5 155.7 140.7

Heraf i særlige vilkar 2,9 3,7 4,2 3,3 3.3

Proeen[vis Hildel ansat pa særlie viIkir 1,7 2.2 2.5 2.1 2.4

Årsvterk t)rdeIt pk

Unc1erisninens eennemførelse 140.0 136.4 139.1 130,6 I 17.5

øvrige 31,4 32.3 30.4 25,2 23.2

Årsværk p”• 100 irseIever

Gymnasiet i alt 12.3 12.0 12.4 11.9 11.5

Undervisninens ennemfØreIse 1t),0 9.7 I t).2 10.0 9.6

Øvriue 2.2 2,2 2.2 1.9 1.9

iii. Kantine
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ikke nocen usikkerhed om den Fortsatte dritt aF institutionen.

Usikkerhed ved indregning og måling

I )er er ikke noven usikkerhed ved indrevninuer el ler milinuer i irsrapporien.

Usædvanlige forhold

I )er er inuen usad anlive Forludd.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

I )er el ha balaneednuen ov Frem til i dav ikke iiid[radt to hold. som k)rrykker vcirdennven af ursrappurlen.

Forventninger til det kommende år

Det udmelclte/ieksih/e klavve/oJ1 er nu tuldt implementeret i 2t) 14. I )etle sammenhokh med de torcidsagte ta—
xamelerjusleringer betyder, al skolens Økonomiske niderum vil blive væsentligt mindre i den kommende lid.
Næst ‘ cci Komnniunes prognoser For ek’vud iklingen viser el nogenlunde uændret eievgrund!:g.

I edelsen er opmærksom pd indskrwnkningen aF det Økonomiske riderum og gennemfØrer løbende anaRser ou
udarbejder urovnoser pi hart rund aF forventet elev I i Ig: ing, saml gennem(ørelsesproeenLr.

Der loregar pt. politiske drøftelser af savel adgangskrav som en omlægning af taxameterstrukiuren, ligesom
der fra pohtisk hold Ønskes Flere elever py LUI) uddannelserne, I venluelie jcistenngcr kan I store konsekven
ser. 0v skolen tølver derior opmuærksonit tO liiationefl.

Bestyrelsen har besluttet et budget for 2015 med et overskud pa 559822 kr.. men dette budget te deres even
tuelt nar ele\ tallet marts kende’. livesom der km ske usterinver ntir de polit ske drtelscr er afsuitel.

Skolen har iet tilladelse til at udbyde en “Aspergerklasse” t ra 2() 15. \/i ser frem Ill at kunne byde en anden
elevoruDpe velkommen til skolen. og vil løbende evuluere proiekiet

Skolens udbud af studieremni nuer tor enles j tisteret i løbet af 21)15. bade set i lyset af de politiske drøftelser.
men ovsa i torlænvelse at evne e aluerinuer af skolens nu ærende udbud.
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Mäl rappOrtcring

Nedenstdende bel ler viser rcstil taler o ei anlal elever der slnrler. henholdsvis FærdiLgør tiddannelserne pi slx.
hF og ‘Ieain I )aninark:

Stx 2014 2013 2012 2011 2010

Tihiane I 390 450 I 445 446 402

I dever i ah I ) I .2)5 I .217 ] I .240 I .2t»i 1.I05

Årselever 1241» 1.246.1 1.207.2 1.i30. 1.053,5

luldFØreIse 2) 402 335 361 293 274

lif 2014 2013 2012 2011 2010

Tilgang 5 6 9 94

llever i alt I) 152 156 156 161 177

Årselever 143.X 151.3 149.6 160.4 151.8

Fuldførelse 61 64 63 74 44

Team Danmark 2014 2013 2012 2011 2010

Tilgang - - - - -

t]1ever i alt I) — i 1 i i

Arselever — 0.6 1.0 1.6 1.0

L1 uldførelse - I
-

1) Tilgang og elever i alt er opgjort pa 1. tælledato efter skolestart.

2) Fuldfrelse er antallet af elever/kursister, der har udløst færdiggørelsestaxameter korrigeret for ele

ver/kursister, det har afsluttet eksamen ved senere eksamenstermin fx sygeeksamen. Der er ikke mu

ligt at korrigere for elever/kursister, der har skiftet til eller kommet fra anden institution pga. mangel

pi vahde data pi omrddet.

ett() — gennemtørselsproccntcr opgjort uti fra ovvnstaende talwl,

t]ddannelse 2014 2013 2012 2011 2010
I

Six 9C.1 %33 (/ 84.2 (1 84.0 $2.0

Ilt 73.5. 71.9 68.5 ,. $0.4 74.6

Team Danmark - 100 - 100 -

(iennemiØrelsesprocent er beregnet ud Ira torholdet mellem ti Igang og tuldlørelse i loregaende sken a — dvs. al

3g—argangen 2(114 startede nied 445 i 20 og Wslui tede med 402 50] 0] neren 2014.
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Nast’ed Cymnasitini og 1-If

Målrapportering

I orudsat at skoleii i mme periode har hult en nogenlunde konstant udveksling aC elever med andrt’ skoler ses.

at der i perioden har vwre[ en stigende genneinlørelsesprocent.

I nedenstaende tabel ses en o ersiut over under isnmgsiid i torhold til anvendte arsværk f. O\ ersiut o er nOe—

le— oc hovedt al (side 13) ou som angivet i ej ledni nu fra kvalitets og ti lsynsstyrelsen af 21 lebruar 2t) I 2:

2014 2013 2012 2011 2010
tiiulervisningens genneniJreIse I 40.() 136.4 139. I I 30.6 117.5

Antal netto arsværk I 7L4 I 68.7 169.5 155.7 140.7

ttndervisnitigetis andel af netto irsværk 81 .7 80,9 t7( 82. 1 83,9 83.5

Lndervisningens andel er pa samme niveau i 2014 som i 2013. og der er en mindre stigning i antal urs ærk fra

2013 til 2014 ti! undervisningens gennemktrelse.
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Næst ved (yI1InasiLInI o III

Anvendt regnskabspraksis

Arsrupporten tbr Næst ved (iylnnusi tim og Ell er udarbejdet i overenssteniiiielse ned de regnskahsregler og
principper soiii heuighr al I inansininisteriets bekendtgørelse nr. 70 al’ 27. januar 2t) I tim regnskab (regn—
skahsbekendirØrelsen ) I inansmuinisteriets økonomiske Adnimistrative Vej ledning (\\\kVv .I1it)fiSi.d!J( )l i\S ) t)

Kvalitets — og lilsynsstyrelsens paradigm]ie tor arsntpportemi 20 4 med tilhørende vejledning.

Arsreunskabe er allagt i danske kroner.

I )en an vendte reunskabspraksis er tiændret i forhold til sidste ar.

Generelt 1)111 itli’einin O fl1ûIiI1f.

Aktiver indregnes i balancen. niir det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske tordele vi I I flyde institutionen.
og akt ivets værdi kan nviles pilideligt.

I orplietelser indregiies i balancen. nir det er sandsynligt, at ftemiimidge økonomiske fordele vl frtia nstitutio—
nen, og I orpligtelsens x ærdi kan males pil ideligt

Ved Irste indregning males akmixer og forpligtelser til kostpris. I tterfitigende males aktiver og forpligtigelser
som beskrevet tor hver enkelt regnskabspost i det ehertMgende.

Visse I inansiel le akt iver og forpligtelser miles tit aiuortiseret k sipris. hvorx ed dci’ indregnes en konsi:int et—
tektiv rente o er lØbetiden. Amortiseret kostpm’is opØres som oprindel g kosipris mmied h’adrag at’ afdrag og
til læg/madntg, af den akkui i itt lerede afskrivning af wrs Kel leo mel le mn kost prisen og det mminel ti belØb, der
forfalder ved udlØb. Herved fordeles kurstab og —gex inst over løbet iden.

‘ved intlregnin og maling tages hensyn til iortmdsigelige tab og risei. tier Iremkommer. inden ursrapporten
aflegges og st un be— el er afkrwt ler forhold, der eksisterer pa halaneedagen.

Taxw neterti Iskud tnt!i’ernes SOfl I utfgangsptmnt rest :Lmtopgørel sen pa nodigefsestidspunkle. lygningsta—
xuneter og tal testidgi itst skid indregnes dog urskutlt. di disse ii [skud bereenes ud fra i d igen’ ars akt ix tets—
niveaLm. Kvarittsvixe forudbeal inger af uxanietetOlskud vedrØrende det ko itmende finansLir, optaers i balan
cen som en kortiristet geldspost og indtægtsf’Øres i det finansar tilskuddene vedrører.

Øvrige intIttg[er indregnes i resultamopgørelsen i takt med, at de indtjenes. AigØielsen al. om indtægter anses
som i ntltjent. baseres pi følgende kriterier:

• tier oreligger en I orphgiende salgsafiale.
• salgsurisen er fastlagt.
• lex er ing har fundet sled ind’n regnsLmbsai’et s udløb. og
• indbetal ingen er modtaget. et ler kan ned ri net ir, sikkerhed orventes miiodtaget.
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Næstved Gynitiasium o I-IF

Anvendt regnskabspraksis

I resultat pørelsen indregnes al le omkostninger. der er at1oldt tor at opna breis indiening. hcrtmder aRkriv—

finger. nedskrivninuer og hensatie torpligtigelser saint lilbageførsler som lølge at wndrede regnskabsussige

skøn at belØb. der iidIiere har æi’et indrenel i tesullatopgØrelsen

I ) ii i cgnskahsni ssir. v ci di al ni tiet tel le tnl tgs tkli el r flfleIïL_. tS 11 It.t 101 ii at ..Øi t (liii dci ti lfldi Is. 11100

at v ærdi lornn11else Ud over det. som udtrykkes ‘ ed normal afskrivning. Hvis dette er ti Ilældet. flwetages ned—
skrivning ti I den lavere tcnindvindints\ ardi.

Leasing
I .easinakontrakter edrØrende niateiit’lle anla11sakli \ el, hvor institul tonen har al le væsenl lige risici og lorde le

torhundet ned elendomnsretten ( hnansiel leasin11). indre11nes i balancen til da11s\ ærdi af leasin11aktivi tel, hvis

denne findes. Allernativl. og h is denne er lavere , anvendes nutidsværdien at de tremtidige leaxingydelser pi
anskatYelsestidspunktet. Ved beregning af nutids\ ærdien anvendes leasingattalens interne renteft)d som dis—

konteringstaktor eller en lilmermet værdi for denne. Jinansielt leasede aktiver at— og nedskrives som institutio

nens øvrige materielle anlægsakliver.

Den kapitaliserede resileasingtorpligliuclse indregnes i balancen som en 11ældstorplig[igelse. og leasingydel—

sens rentedel omkostningstØres løbende i resultatopgøreisen.

At!e øvrige leUst!]gkofl tiaktei betragtes soiti OpL’!aI tinet leisifla. YiJeber i lort-)] ndei t nicU Ot’111t1 \ •eusmg

indregnes i resultatopgøci sen over ieas11gPeriodefl. Leasngkwptigtige[sen oplyses i en ble.

Omregning af fremmed valuta

Transaktionci i tremumed er i irets løb omregnet til transaktionsdugens kurs. (e inslef og tab, der Opstaf mel

lem Iransakt ionsdagens kurs og, kursen pi belatincsdagcn. indregnes i iesutla[opgøretscn som en tinansiel post.

‘IHaodeha ender. æld oc ndre mnonetare noster i fremmed valuta, som ikke er alacnel nalaneedagen.

omregnes IP tatbeedaaens ktmrs. Itwskeen mellem btlltincedacetbs kurs o transaktionsdanens kurs indregnes

i reseit topg r.sen sum flansie : post.

Segmentoplysninger

I de særlige speci Ii kationer gives resuliatoplysni tiger pa lØlgende s.egmenter:

Indtægtsdækket virksomhed — IDV

Poster. som fordeles bade ved direkte og ;ndiakte 0p0 else. ututailer on kostnincer i alt. De poster. som tor-

deles ved indirekte opgørelse, sker ud Ira fordelingsnøgler 1ist agt ud Ira arsele tallet eller skØn Iba de enkelte

segmen ler.
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Anvendt regnskal)SprakSis

Resti Itatopgø teisen

Oiusætniii

)insæt ni nu indreunes i resul ialopm4relsen. siiheini de generel le kriterier er oplyldt herunder al levering og
risi kooveruang har fundet sled i uden regnskabsirets udgang. beløbet kan opgøres pU ideligt og lor entes mod—

taget. I)er toretages fuld periodiserinu al tilskud. jævnFør dog afsnittet “( ienerelt om indregning og iuiling’’.

Omkostiii iier

)mkost niner omtatler de onikostiiinger, der medgtiet ti at opni iret oiusæt ning. herunder løn og gager. øv
rige dri øsoinkostninger saml afskrivmnger m.’ pä anlægsaktiver. ( )mkoslningerne er opdelt pi omrLiderne:

• Undervisningens genneintøtelse

• Markedsfønng

• I ede!se og administration

• Bygningsdrift

• Aktiviteter med særlige tilskud

Fordeli HSflØLiCt

I )e indirekte lærerlønsomukostmnger. dvs, de lønomkostn flger der er knyttet tU iæt’ernes tidsforbrug ti! andtu
tormal end unUervisuinu. tbtdees ned en fordeiingsnyt le baseret pa elevakti \ uets flwdeii ng pa CØSi\ ton nd

Indirekte lønomkostninger ti! ledelse og IT medarbejdere samt afskrivninger vedrørende udstyr fordeles efler
samme lordelingsnøgle.

Finansielte poster

I ‘muus melle indtægter og omukostni uger omfalter renter. Ii nansielie omkostninger ved rt’alisemedu og ureati sere—
de valutakursreguleri uger. kursregu fering pa ‘ ærdipapirer samt aflRfl’tisering at real kredit an.

Fkstriordinwrv intIta(er o omkost ninm.vr

I kstraordinære indtægter c)u omkostninger i ndeholtler indta’uier og omukost finger, som hidrorer Ira begi venhe—
der eller transaktioner. der klart atviger tra den ordinære dri b og som ikke forventes at \are at ilbugt’venden—

de karakter.
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Anvendt regiiskabspraksis

Balancen

Materielle anIwsalc(iver

Materielle anlanisaktiver nidles ti kostpris lradrai al akkunmlert’de al— og nedskri ninuet.

Kostpris omfatter anskattelsesprisen santt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidsptinkt.
hvor aklivet er klar til at blive taget i brug. I or egne lreinst ii lede aktiver otniatter kostprisen direkte og inditek—

le omkostnineer til lønlorbrug, materialer, komponenter og underlev erandører.

Renteomkost niner pd km optaget direkte til Ii nansiering af Iremsti Iling al materielle anliugsaktiver indregnes i

kosiprisen over frenist II ingsperioden. Al le indirekte lienfØrbare Idneomkostni nger indregnes i resultatopgøtel—

sen.

AlskrivninLscsundlauet. solo opøres solo kostpris redticeret toeri eventuet restvurdi. tortte les lineairt over

akt ivernes forventede brtiustid. der udeør:

Byniner erhvervet ti I januar 20Il Maks 30 di

Bygninger erhverv et efter I. januar 2011 50 dr

Bygningsinstakationer mv. 3 — 10 ar

Udstyr og i fl\ entar 3 — 10 ar

Pd bygninger anvendes en scrapverdi pa t)

Akdver med en anskaffelsessum pa under 50.000 kr. eksklusive moms omkosta ingstores i anskaftelsesdrct.

Tab ved salg al inateriede anlwgsaktiv er indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte oinkostningsgrupper.

(evinst ved salg af anlwgsaktiver indregnes i resultatoprn1rclsen under andre indtægter.

Varehehol(I flifl

\/are heholdnnger males dl kostpris e ler Ufl ()—inctoden . 11 I falde. hvor net orea1 sut ionsvierdien ti ktveie end

kostprmsen. nedskriv e.s til denne la\ etc v ardi.

Kostprms tot hatidtilsv arer saint ra\arei og hjælp materialer onikitter kmbepris ned tillæg al hjen itagelsesomn—
kost ninger
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Anvendt regnskabspraksis

Ti IL)(IeI7at’cI1CIer

Ti lrR)dehaVendcr males til ainoii serel kostpris. der stedvanligvi s svarer til nominel vLurdi Vart]ien reduceres
ned nedskrivninter iii iinØdeutelse af iorentede tab.

Nedskri niner til tab opcøres pa grundlag af en indi icitiel vurdering at de en kelte ti godehavender. samt for
titgodebavetidcr fra salu til lige med en ienerel nedskrivning baseret pa institutionens erfaringer ba i idligete tir.

Periodeafgræiisningsposter

Pericleafurænsninusposter indregnet under aktiver omfatter lorudhetalte omkostninger vedrørende efterfel—
gende reunskabsLr.

Fiiiaiisidlle cIdsf)q)1htLISer

bor lastlorrentede ian. soi-n realkredit Liii oi.t hin hos kreditinstittitter indremes ved lunoptauelsen det nli)dtaglie
provenu ned hadrag af afholdte transaktionsomkosminger. I efterfølgende perioder males hinene ti I afliortise—
ret koslpris svarende til den kapi I aliserecle ‘ tcrcli ved anvendelse af den effektive rente. salecles at forskel len
mellem proventlet ou den nominel le værdi (kcirsiabei ) inclregnes i resul talopgørelsen Over laneperioden.

Øvriac cidsfotpJ iaieser iniies ti amorti seret kostris. tier i al asent tiulied svarer til noini neJ væRE1.

Finansielle instrumenter

Den neeati’ e dasværUi af inansiet L i istrumenter ndreunes i tilknytning til ;osLen lcaI1reditgwld” unde

lanufristet Læid. liii eventuei positiv dasværtli at’ tinansielle insvumena’r indrene s under posten ‘FinansieHe
instrmenter’’ under finunsielie anlæ4sakti\ er.

Pengestrømsopgørelse

PenestrOiopcørclsen viser tRSI tttiO2ei1S ic’TigeNtfli!irlc lUi arel ond pa Ud! \—, in esleriflts— og tinansie—
rinsakt itet. afl’t !orsKydmflu i i 1\ der saint institut oliens Ii k dc’r eu urets begyntlefse og xi tit ning.
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Anvendt regnskabspraksis

PenestrØiii fra dritÏ sakti vi tel

I’engesl tømme Ira dii lisakl Vi lelefl Opgøres SOifi iesii hald regu leret tor ikke kontante resultatpf)ster som at— og
ned kn vniner. hensæ telser saml ændrinu i dri ftskapi talen. renteindbelalinger og —udbetalinger samt betalt

Vc’dfl.iieilde ekstraL)idiflwie postel. l)riltskapitalen ()iUlHtter inswtninusaktiver minus korttristede gwldsloiplig—

telser eksklLisiv de poster. der indgar i lik idet.

I’engestrom fra i nvesteringsak(ivitet

Penuestrømine Ira in\eslerinusaktiileten omtitler penuestrøinme Ira køb og salg al tna(enel le og linansiel le

an I æusakt iver.

Pengestroiii fra tina nsieri ngsaktivitet

Pengestrøinme Ira finansieringsaktiviteten oinfatier pengestrømme Ira optagelse og til bagebetal ing al langfri—

stede geldslorpligtelser.

I ikvider

I ikvider oitilatler hikvkte beholdninger samt vardipapirer under oniswlningsaktier.
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Næstvetl Cyiuiiasiuni og lif

Resultatopgørelse

2014

Note kr.

2013

kt.

St at sti R kud

l)eItuerhetuIin o andre indtcter

I I I711()3.53

2 3.Q13.64X

l5.I9.225

3.4-)0.X3

Omsætning i alt 121.717.231 1 1.6St).1t)S

UndervisnincLens cnneiIoreIse

MarI’edsC0ring

I ede1se u adniinistrat iOfl

l3yningsdri 0

i\kdvitetc’r nied s:erIie ilskud

Onikostni nger i lt 120.143.759 116.413.2S9

Resultat tør linansielle poster

I i nsieilu int.ner

I i1H!1siCI1e ()1’a)5flifleer

1.573.472 2.266.S19

8 60.052

9 1.226.344

57.811

943.81)8

Finansi elle poster i alt 1.166.292 S85.997

Arets resultat 407.1 SO i .3S0.522

3 87.007.506

4 325.349

5 6.706.2( )0

6 22.830.895

7 3.273.809

$5.446.311

33f).J47

6.792.745

22.349.766

i .494.3 10
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NasI ved Gymoasi tim oi 1-IF

Balance pr. 31. december

2014 2013
Note kr. kr.

( irunde b’,’enimier 54.40! .277 57.031 .375
Udstyr O inventar I I) i .3.077 2.0 I •55()

Materielle anIætsaktivei’ 55.789.354 59.112.964

Anlægsaktiver i alt 55.789.354 59.112.964

Varelauer kantine 53.775 36.602

Varelager i alt 53.778 36.602

Andre nInde1avender 11 245.460 396.005

Tilgo(Iehavender 245.460 396.005

Likvide l)ClH)Idllifl!et 25.376.451 23.650.753

Omsætningsaktiver i alt 25.675.689 24.083.36t)

Aktiver i alt 81.465.043 83.196.324
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NesI ‘ed Gytiiiiasiuiii og I-IF

Ba]ance pr. 31. december

I enkipi lui

I genkupi tal i l4Vfl gi

Egen kapital

(uld lii reuikredilintiiut

4rkedsardi af reniekli uliale

Iaiigh’istet gaId i alt

Kort del aC lanuiristet eeidsfluihje]se

Skyldige lønninger

I eriepenek)rpl igte iser

I .e\ eraiidøruæld

Anden ea’ld

Pxicairansninasposier

Korttristet gæld i alt

Gæld i alt

Passiver i alt

2014
Note Kr.

-4.559,539

12 10.015.249

5.455.710

13 37.506.574

1.535.943

39.t)45.5 17

13 i .369.622

14 2.152.401

12.305.304

3.057.77o

15 556.175

36.963.816

76J)09.333

81.465.043

2013

Kr.

-4.559.539

10.401.355

5.841.819

35.455% I

745.654

39.234.615

I .329.913

1.530.39]

i 2.505.850

4.655.712

242.5Sf)

17.552.474

38.121.046

77.354.505

83.196.324

Pantetninger og skkerhedssti11e1ser !8
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Nastved Gymnasitirn og lIF

Pengestrømsopgørelse
2014 2013

kr. ku.

I)ri tisresuliat 1.573.472 2.266. I ()

ReulL’rin at 1)e11t’s1101flsIr11ld:

sktivnin.’r t in’ i kLi’ konL 1nt dvi dsfli)sk’r 3256ÇX3 3400)67

Tab ved afhende1se aJ aniwusukliver 67.7X3 I (d41 4

/) ndrini i dri[tskapital edrçtrende:

TilLwdehavende I 33.3f9 77.137

Ktwtiristet cId —1 . i %.93) 413. 131

Pengestrømme fra driftsaktkitet 3.534.66S 6.326.469

\‘Iodiune lHluflSiL’tle itidutet 6t).052 57.i 11

Betalte ununsiel le oIukos[niflLer —1 .22(.344

Pengestrønirne ved rørende tirift 2.66.376 5.440.472

Køb mv, al muerielle unlwmmsuka\ er () —3.041(0)5

Pengestrømme ved rørende i nvestcri nger 0 —3.041.695

Atdra, prioriteÉseld —942.67 —1 .290.001)

Petigest tømme vedrøretide tinatisierin -942.67S —1.290.000

iEndrini likvitier l.725.69 1.105.777

Likvider 01 .01. 23.650.753 22.541.970

Likvider 31.12. 25.376.451 23.650.753
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Nsl ‘e(J tyiii i)asi Lilli ()L II F

Noter

2014 2013

kr. kr.

i Statstilskud

Undervisniniaxaineter Ol .255.706 59.934.395

I ællesuduil1stiRkud I 3.561.552 13.393.292

!vmns1nN wieer I 1.455.579 12 tt I ()J)t)()

Dislitinslrænsnine -25.33() —321.333

Særlige tiRktid 496.046 172.571

I alt 117.X03.5S3 115.189.225

2 Andre indtægter
Andre indlæeler 965.995 573.266

1ndtæter vedrørende kantine 2.947.65t) 2.917.617

I alt 3.913M8 3.490.SS3

3 Undervisningens gennemførelse
Løn o 4na! ng e oiukosnnger 76.SXt).944 76.295.52 i

AIskri\ ning 191.524 41 2.09()

øvrlge ninkoxtninger 9.935.1)35 5.735.71 ()

I alt 87.007.5f)6 85.446.321

4 Markedstsring og udvikling

I og nad;en ge oa kosnioger t) 0

øvrige omkostninger 325.349 330. 147

I alt 325.349 330.147
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Næstved Gymnasium og HF

Noter

2014 2013
kr. kr.

5 Ledelse og administration

10n og Iønafliængige omkostninger 5.483.179 5.703.733

Afskrivning 10.664 11.695

øvrige omkostninger 1.212.357 1.077.317

I alt 706200 6391745

6 Bygningsdrift

Løn og lønalbængigo omkostninger 6.098.903 5.632.856

Afskrivning 3.054.795 2.977.182

øvrige omkostninger 13.677.197 13.739.728

I alt 21830.895 22349.766

7 Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønalbængige omkostninger 2.957.922 1.479.531

øvrige omkostninger 315.887 14.779

I alt 3273.809 1.494.310

8 Pinansielle indtægter

Renteindtægter og undæ IinansieIk indtægter 60Å)52 57.811

I ah 60.052 57.811
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NasI ‘ed Gymnasiuni og HF

Noter

2014 2013

ki. kr.
9 finansielle omkostninger

t’.cnLeoinkostningr andre tinanSiCII(L’ d)Hk. 74

Priorile(sienter i 2344 943.734

I alt 1.226.344 943.XOX

Grunde og Andet udstyr

Bygniiiger og inventar

kr. ku.
10 Materielle anlægsa ktiver
Kustpri I. januar 66.547.448 i 2.773.826

Ti ian t) ()

A6an -130.885 -1.021.189

Kostpris 31. CIeceflhI)er 66.416.563 11.751.637

Askri nine i. janua: 9.5 6.072 1f).6.)2.238

Arels a1srivniner 2.577.899 745.711

Afw. afskrivnin r. iIbaeFØri —78.685 — .074.389

Afskrivninger 31. december 12.015.286 10.363.560

Regnskahsmassig varc1i 31 .deccmher 54.401.277 1.388.t)77

I alt 55.789.354
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Næst ‘ed Cyiiinasitim OL HF

Noter

2014 2013

kr. kr.

11 Andre tilgodehavender

I )ebi lurer 66.406 16.250

/\ndre liudC\’CdL’l I 79.054 379.755

I alt 245.460 396.005

12 Egenkapital i øvrigt

Saldu pr. I . januur I 0.401.358 8.685. 128

Markedsvwidi af renteluftsaflale —793.289 335.408

Årets resultat 407.180 1.380.822

Saltio pr. 31 .tlecenibet I t).0 15.249 i 0.4t)1 .358

13 Gæk! til rcalkreditinstitut

LR ReaILredii Ifex, udløb 2039 28.383. I 29.479.332

I .R Retdkrcdb. 3.5 udløb 2040 0 10.339.541

I R Real kredL 2.5 udløb 2040 i 0.493.00t) 0

I alt 38.876.196 39.818.873

Aidrae. der ur alder inden I ur I .369.622 1.329.9! 3

Aldrur. (ler Jul uder mellem I ur 5 ar 5.621.861 5.433.289

Aldrar. der forfalder efter 5 ir 31.884.713 33.055.672

I alt 38.876.196 39.818.874
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Nastved Gynitiasium o lif

15 Anden gæld]

Andre sky1die oi11koStniflgei

I alt

16 Periodeafgrænsningsposter
Undervi sningsnhini s teriet

ProjeKter

I alt

17 Gæld til pengeinstitut

1Kasekredi I inakinni ‘i

1$ Pantsætninger og sikkerhedsstilielser

Prit)ritetsætd er sikret ved pnnt i ejendom

Regnska5sriwssi værdi aC tnsa ejendom p: .31. deceniber

Pnon istæJd pr. 31. tk’cenibcr

Til sikkerhed 101 hanknwlcl er tieponeret ejerpaniebrce noin.
Regnskttbsinæssi værdi af sikret næld md pant i ejendom
herudover et der linelysI 2 ejerpanlebreve som 1ier i emii tlepol i
alt

I .jendotniuens kontant vumdi december 2() 1 2

55.78).354

38.8?b. I N,

5 .( )O( ).( )O(

38.$7(i. i 96

1 f).t)t)f ).O( 1(1

71 .35.OO()

Noter

14 Skyldige lønninger
Skyltlig lØn nun.

Skyldiec overtilner

.1-. ., ..-.. \4,.

I alt

2011 2013

Kr. ku.

749.811

275 .t )t )O

i 3’çofl

()

316.667
7 -ni

2.1 52.4t) 1 1.530.391

586.175 242.55()

56.175 242.550

7.376.239

I 16.30t)

17.489.617

362.57

17.492.539 17.X52.474

t).t)Ot).Ot)t) 1t).t)Ot).Ot)t)
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Nwst ved G’II1IhtSiUfl1 ffl HF

Særlige specifikationer

2014 2013
kr. kr.

Personaleomkostninger

I nniner 7X.X22.7 I 77.323.697
PCi]SiOflSbidiU I2.5».229 11.790.944
Andre iIstninuer til SOCiUJ sikric 5 I 9.6 IC) 546.919

I alt 91.940.557 S9.661.560

Personaleirsværk

( enneinxni i Ii1 antal ansatte i i’einskabsiret (7 I .4

Honorar til revisor

Honorar br Io\ pIiti re’. ision 73.46t) 70.001)
Honorar lur andre ydelser end revish)n I 6.70t) 8.501)

I alt 90.160 7S.800
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Nast ‘ecJ Cyniiiasium og HF

INttegninger

Led elsespategning, led elsens underskrifter og bestyrelsens hal)ili tetserklæ
ring

Bestyrelse og daglig ledelsc» har dags dato behandlet og godkendt rsrappolien tor i’egnskabsiret 2() 14 fl)r
Næst ved ( ivinnasi um og I-tt.

/\rsrapportefl er udarbejdet i o erenssteinmelse med o\’ om statens regnskab m. v, samt bekendtgørelse nr. 7t)
at’ 27. januar 20 I I om statens reunskabstæsen nv. I henimid ti 39. stk. 4 i renskabsbekendtuØmelsen tilken—
deui es det hermed:

• At irsrapporten er rigtig. rR s. at irsrapporten ikke indeholder \ æsentHe fejlint ormnalioner eller udela—
delser. herunder at mualopsti I linen og nmdlrapporieringen i rsrapporten er Fyldestgørende.

• At de dispositioner, som er onitattet af reunskabsatlæegelsen. er i overensstenunelse med meddelte
bevillinger. o e og andre torskri fter sanfi med indgaede aftaler og sædvanlig praksis.

• At der er etableret forretningsgane. der sikrer en økom misk hensigtsmws’ig tor aitn in al’ de midler
og ved driften af tie insUtutioner. der er omfattet af arsrapporten

Næstved. den 24. maOs 2015

Daglig ledelse

Susanne Sm gaard
rektor

I ndvidere erklærer best relsen pa ft) og love, at hahilitetxkta\ ene § I 7.i lov nr. S80 af 5. september 2t) i I om
msutui ioner flr al mengynmasa!e utklannelser al men oksen uddannelse mv. er oerholdt.

Best rels

(‘
I-{a1e I Reher 4 / IKennefi LtJe)getl t3mersen
ormand

- ;ti tOfliantl

igiksmicissen

/ /
‘‘:

.leper Vrst iansn i\sger Trer Kjær

Per B. Christensen

\‘Iartin Nss
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Nus cd Cyiiiiiisiuiii o [IF

Den uafhængige revisors erklæring

Ii) bestyrelsen b )r Nast ‘ ed ( ymnasi 11111 00 NI

Pitegni ng ia årsregnskabet

Vi har re ierc arsieonskabet tor Næst’. ed (iyinnasium oo Ill lur regnskabsaret I . januar til 3 . december
2t) 14. der oifltattei an’.endi regnsl tbspraksis. resullatopc 1relse. balance. engestrøi sopgørelse. noter o. tr—
lige specit Kationer. ArsregnsKa0et uuaroejues et ler oeKenutgøre(se nr. 7t) at 21. tanuar 1u ï i om statens regn
skabsvasen in’. . t regnskabsbekendteørelsen ). vej lednin at 2. jantiar 21)15 om udarbejdelse at arsrapport [or
stat slinansierede sd ejencie institutioner under Under’. i sninosmini stedet samt reoler i I inanxini nisteriet s øko—
noiflisk Administrative Vej ledning.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

I ,edelsen har ans’. meL tor udarbejdelsen af et irsregnskah. der er rigtigt. d\s. uden ‘. æsent lige lejl og mangler i
overensstemmelse med reonskabsbekendteørelsen. mtnisteriet ‘.•ejledning samt regler i linansministeriets
Økonomisk Administrative Vejlednino. Leclelsen har end’. idere ans’. aret for den interne kontrol. som ledelsen
anser tor nød’. endig for at udarbejde et arsreonskab uden væsentlig fejlinformation. uanset om denne skyldes
hesvigelser eller fejl. samt ‘.ulg og an’.endelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn—

al c’ssiOe sken. som er ritnelie efter onue dmderne.

Herudo’. er er det ledelsens ans’. ar. at de dispositioner. der er inufattet ar rsteonskabet. er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger. love og andre torskrifter saint med indgaede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ans\ ar er al udtrykke en konklusion om arsregnskahet pa grundlag at vores revision. Vi har udtrt re’. i—
sionen i overensstemmelse med internationale standarder om re’. isiOfl og yderligere km’. itølge dansk tevisor—
lo’.gi’.ning samt god ottenttio re’. isn)nsskk. jf. Ltndervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. de
cember 200t om revision og tilskudskontrol mm. \ed institutioner or almengymnnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse mv. (‘e’..sionsbekendtgØretsen). l)ette kræve. at vi overhok!e eske krav samt planlægger
og udfører revisionen iw at opna høj grad af sikkerhed for, Ofl] arsregflskLtbei er uden ‘.æsent lig, fej informati
on.

Im revision omtatter Lidt direlse at tevisionshantt!inger tor at d)[)i1t mevisiotisbi.’vis tor he tih og oplysninger i

irsreonskabet. De ‘.algte re’.isionshandlinger afhænger af revisors ‘.urdering. herunder vurdering af risici for
væsentlig tejlinlbrniation i arsregnskabet. tmanset om denne skyldes besvigelser eller lejl. Ved risiko’. urderin—
gen overvejer revisor intern kontrol. der er relevant tor institutionens udarbejdelse af et arsregnskah. der er
riutigt. dvs, uden væsentlige fejl og mangler. lormuatet hermed er at udi omie revistonsbandiinger. der er pas
sende et teL omstændighederne. timen ikke at udtrykke en konklusion om et tekti’. ilden af institutionens intern..’
kontrol. I in revision onmfatier etid’. idere vurdering af. om Jedelsens ‘. alg af regnskebspraksis er passende. om
ledelsens regnskabsmæsstge skøn er ri itietige saint en vurdering af den san ilede pltL’sentatlon at arsregnskahet.
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NustvecJ Cyiiimtsium og HF

Den uafhængige revisors erklæring (fortsat)

Revisionen omfatter desuden en vurderinc! at. om der er etableret torretniiigsgange og interne kontroller. der
understØtter. at de dispositioner. der er omlaitel at hrsregnskabet. er i oerenssteminelse med meddelte he il—
Ii nLer. love OL andre toiskri tier saint mccl indgaecie at taler og steds an lig praksis.

I )et er voes opfattelse, at (let opniiecle revisionsbevis er tilstrwkkeligt oi egnet som runclla tor vores konklu
sion.

Revisionen liai’ ikke Li\t’t aiiledniii til torheltolcl.

Konklusion

I )et er vores opfattelse, at irsregnskabet for regnskabsiiret I . ani.iar til 3 I . december 20 14 i al le vwsent lige
henseender er udarbejdet i ovc’renssteinmelse med regnskabshekendtgørelsen. ministeriets ‘ ejiedning saint
meler i tinansministeriets økonomisk Adininistrati e Vejieclnin. I )et er ligeledes ‘ otes opfattelse. al der er
etableret torretninuscane og interne konrol ler. der understøtter, at rIe dispositioner der er omfattet at irsregn—
skabet. er i overensstemmelse med mectde[te bevi I linaer. love ie andre kwskri tter samt med inrLaede abaler

O 5Ud\ an1i praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen og m1rapporteringen

Vi har gennemlLcst edelsesberetn ingen og malrapporteringen. Vi har ikke foretaget deti gere handlinger i
1 lam iI den udfØrte re ision at arsregnskabet. I)et er pa dierne baggrund v)res OpiJ eise. at opysn rLerfle i

iecleJesbereninaen o i naI oramnaen er o ereasNiemne I e ned nsreJmNktbe.

Slanetse. den 24. marts 2f) 5

Detoitte

Statsaut ri sem t Re\ sionspart nerseiskttb

SØren Stampe

tatsatmLoriscret reisor
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