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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for
Aarhus HF & VUC.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtgørelse
nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendt-
gørelsen tilkendegives det hermed:

► At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.

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

Aarhus, den 20. marts 2018

Daglig ledelse

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (revisors revision omfatter ikke habi-
litetserklæringen)

Aarhus, den 20. marts 2018

Bestyrelse

Hans Halvorsen
Formand

Berit Eika
Næstformand

Sanne Bjørn

Mogens Birkebæk Peter Moesgaard Frederik Toftdahl Andersen

Malou Marie Stadager Lassen Søren Gubi Axelsen Karin Lykke Ekkelund Nørholm

Jan Ankerstjerne Bente Steffensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Aarhus HF & VUC

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus HF & VUC for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og
særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt be-
kendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Fi-
nansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og
Kvalitets paradigme for årsrapporten 2017 med tilhørende vejledning.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011
om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomiske Administra-
tive Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten
2017 med tilhørende vejledning.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om
revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale ud-
dannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Aarhus HF & VUC i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr.
70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets
Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets para-
digme for årsrapporten 2017 med tilhørende vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-
terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Aarhus HF & VUC evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har
til hensigt at likvidere Aarhus HF & VUC, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets be-
kendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervs-
rettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
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fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet
har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregn-
skabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisnings-
ministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner
for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foreta-
ger vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

► ·Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af Aarhus HF & VUC’s interne kontrol.

► ·Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Aarhus HF &
VUC’s evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at Aarhus HF & VUC ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi ud-
trykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og mål-
rapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsent-
ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes
at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen indeholder kræ-
vede oplysninger i henhold til lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27.
januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomi-
ske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for
årsrapporten 2017 med tilhørende vejledning.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om sta-
tens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen
m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk)
og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2017 med tilhørende vejledning.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

Horsens, den 20. marts 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Helle Lorenzen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne21406
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Ledelsesberetning inklusiv hoved- og nøgletal

Præsentation af Aarhus HF & VUC

Mission
Gennem kompetencegivende uddannelser muliggør Aarhus HF & VUC, at unge og voksne hurtigt kan
skifte spor i forhold til nye personlige mål for uddannelse, beskæftigelse eller personlig udvikling. Der-
ved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand.

Vision
Aarhus HF & VUC vil være Danmarks bedste VUC. Dette indebærer, at skolen skal være karakteriseret
ved:

· Høj faglighed og høj gennemførsel i uddannelserne
· Høj overgang til videre uddannelse/beskæftigelse efter bestået eksamen
· Høj kvalitet og effektivitet i undervisning, administration og service

Det forudsætter, at Aarhus HF & VUC er en god og udviklende arbejdsplads, der evner at tiltrække og
fastholde dygtige medarbejdere. Til at lede os på vej mod visionen har vi tre pejlemærker: Faglighed,
ambitioner og kvalitet.

Hovedopgaver
Aarhus HF & VUC har ifølge lovgivningen og skolens vedtægt følgende hovedaktiviteter, som organisato-
risk er placeret i to undervisningsområder:

· AVU-området: Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenundervisning (FVU), ordblin-
deundervisning (OBU) samt koordination af FVU og OBU i Aarhus og Samsø kommuner under an-
svar over for Ministeriet.

· Det gymnasiale område: Højere Forberedelseseksamen som enkeltfag (HFE), Højere Forberedel-
seseksamen – 2-årigt forløb (HF2), Gymnasial Supplering (GS) samt koordination af GS i Region
Midtjylland under ansvar over for Ministeriet baseret på rektor Erik Ernø-Kjølhedes beskikkelse som
GS-koordinator.

Årets faglige resultater
Det samlede årskursisttal for skolen blev 2.064, hvilket udgør en stigning på 55 årskursister i forhold til
2016 og en stigning på 36 årskursister i forhold til 2017-budgettet.

På det gymnasiale område blev der i alt 33 årskursister flere end budgetteret, og det samlede årskur-
sisttal for det gymnasiale område blev 1.485. På AVU-området blev årskursisttallet 579, svarende til 3
årskursister mere end budgetteret. Aktiviteterne på det gymnasiale område udgør 72%, mens aktivite-
terne på AVU udgør 28%, hvilket er den samme fordeling som i 2016.
AVU-området er fortsat i vækst, idet årskursisttallet for 2017 er 26 højere end årskursisttallet for
2016, ligesom antallet af årskursister på det gymnasiale område i 2017 er steget med 29 årskursister i
forhold til 2016. Det er tilfredsstillende, at antallet af årskursister på både det gymnasiale område og
AVU-området er steget, samt at skolen generelt skaber gode faglige resultater.

Det er en faglig og pædagogisk grundudfordring for skolen, at vores kursistgruppe er meget heterogen.
Kursistgruppen rummer både topmotiverede, fagligt og personligt stærke kursister samt kursister, som
savner motivation og har svage faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre deres uddan-
nelse. Vores opgave er således at give et fagligt løft - og nogen gange også et menneskeligt løft - til en
meget bred målgruppe med meget forskelligartede ønsker, motivationer og behov for uddannelse. Der-
for er det meget tilfredsstillende, at tal fra Undervisningsministeriet viser, at Aarhus HF & VUC over en
lang årrække stabilt har ligget højt i statistikkerne med hensyn til såvel social løfteevne på det 2-årige
HF samt karaktergennemsnit på HF-enkeltfag og HF2.
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Ledelsesberetning, fortsat

Der laves ikke tilsvarende statistikker på AVU-området, men AVU-området er i en sund vækst og såvel
gennemførsel som prøvedeltagelse er blevet forbedret i 2017. Desuden er der i 2017 iværksat en lang
række nye og spændende pædagogiske initiativer med henblik på både forbedret vejledning, forbedret
studiemiljø og nye uddannelsestilbud til kursisterne.

AVU-området

Årskursisttal og gennemførelse

Årselever
Budget

2017
Realiseret

2017 Ændring Ændring i %

AVU ordinær 414 403 -11 -3 %
AVU fjern 116 116 0 0 %
FVU 31 46 15 48 %
OBU 15 14 -1 -7 %
I alt 576 579 3 1 %

AVU samlet (skoleår) 2014/15 2015/16 2016/17

Gennemførelse 80 % 79 % 84 %
Prøvedeltagelse 65 % 66 % 72 %

AVU-området har samlet haft 579 årskursister i 2017, hvilket er 3 mere end budgetteret og en vækst
på 5% i forhold til 2016. Den ordinære AVU-aktivitet har i 2017 haft en lille tilbagegang i forhold til
2016 og ligger også under budget 2017. Via en målrettet indsat, er det i 2017 lykkedes at forbedre
både gennemførsel og prøvedeltagelsen. Fjerntilbuddet har i 2016 og 2017 været under forandring. I
2017 svarer antallet af årskursister til det budgetterede, mens der har været en markant fremgang i
forhold til 2016 på 24 årskursister. FVU-aktiviteten er markant steget i 2017 både i forhold til 2016
og budget 2017. Det stigende antal realiserede årselever er primært opnået som følge af et fortsat
fokus på intern FVU-aktivitet. Dette skyldes dels, at FVU aktiviteten kombineres med AVU undervis-
ning og derved gives disse kursister et fagligt løft i dansk og matematik og dels det nye forløb KLAR
TIL AVU, som er et FVU baseret fuldtids tilbud. OBU-aktiviteten i 2017 er lidt under det budgetterede,
men dog steget i forhold til 2016.

Pædagogiske tiltag 2017
Med særlig opmærksomhed på at udvikle en praksis, hvor vi stiller større krav til kursisternes uddannel-
sesparathed har AVU-området justeret optagelseskriterierne under overskriften: AVU for dem der kan
og vil. Hertil kommer en række initiativer og pædagogiske tiltag, som udmønter skolens strategi og ud-
vikler de professionelle læringsfællesskaber. Fokus er fortsat på kvaliteten i undervisningen og kursi-
sternes læring.

· Skolens helskoleudviklingsprojekt SOKL – har dannet ramme om den pædagogiske og didaktiske
indsats med et særligt fokus på klasseledelse og kursistrelationer som den ene del og den anden del
har været at optimere det fælles fagdidaktiske arbejde i faggrupperne. Lærerne har i mindre grup-
per afholdt en række pædagogiske aktioner, som har været udgangspunktet for den kollegiale re-
fleksion dels i de enkelte grupper såvel som på faggruppemøder.

· Tilbud / tilrettelæggelser: For at imødekomme mange af vores kursisters behov med en anden et-
nisk baggrund end dansk, har vi udviklet to helt nye tilrettelæggelser. ´Klar til AVU´ og ´Startpakke
for to-sprogede´. I begge tilrettelæggelser er der særligt lagt vægt på, at sproget dansk er en nød-
vendig forudsætning for at kunne få udbytte af anden undervisning. Sproglig opmærksomhed er
derfor tæt knyttet til hele fagrækken i de to tilrettelæggelser.
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Ledelsesberetning, fortsat

Ny strategi for fjernundervisningen er lanceret, og implementeringen er indledt. For 2017 har der
været særligt fokus på IT-baserede feedback - og evalueringsmetoder. De overordnede indsatsom-
råder har været:

a. Kompetenceudvikling af lærerne bl.a. i regi af SOKL
b. Anvendelse af systematiseret feedback og
c. Udvikling af en model for feedback før – under og efter skriveprocessen

· Udvikling af studiemiljø: ”Synlig vejledning” er blevet en integreret del af vores vejledningstilbud.
To vejledere stiller sig til rådighed der, hvor AVU-kursisterne færdes i bygningerne og eksperimen-
terer med en mere opsøgende tilgang (end den gængse, hvor kursisten bestiller tid i vejledningen i
studiecentret).

· VUC Erhverv: I 2017 har VUC Erhverv gennemført en række virksomhedsbesøg og indledt nye rela-
tioner og samarbejdsflader med private og offentlige arbejdspladser med henblik på at udvikle al-
mene efteruddannelsestilbud til medarbejdere. De virksomhedsforlagte aktiviteter har bestået af
FVU test i dansk og matematik (Forberedende Voksenundervisning), OBU test og udredninger (Ord-
blindeundervisning) med opfølgende kursustilbud til medarbejderne på virksomhedshold. Hertil
kommer rekvirerede forløb i engelsk og spansk.
VUC Erhverv har som en del af VEU Center Østjylland levet op til de givne måltal. Der er gennemført
110 virksomhedsbesøg, som alle er fulgt op på.

Det gymnasiale område

Årskursister – budgetteret/realiseret 2017

Årskursister Budget 2017
Realiseret

2017 Ændring Ændring i %
HF-e alm. 738 738 0 0 %
HF-e fjern 220 249 29 13 %
HF2 223 230 7 3 %
GS (ekskl. sommerkurser) 190 198 8 4 %
GS sommerkurser 81 70 -11 -14 %
I alt 1.452 1.485 33 2 %

Gennemførelsen, HF-enkeltfag, almindelig 2015 2016 2017
Prøvedeltagelse (baseret på antal tilmeldte på holdet) 64 % 67 % 71 %

Andel, der går til eksamen (og for GS består) * 2015 2016 2017
HF-e alm. 88 % 91 % 92 %
HF-e fjern 80 % 85 % 86 %
GS – andel bestået 89 % 91 % 92 %

*) Baseret på antal kursister på holdet ved undervisningens afslutning

Det gymnasiale området har samlet haft 1.485 årskursister i 2017, hvilket er 33 mere end budgetteret,
og en vækst på 2% i forhold til 2016. I 2017 var antallet af realiserede årskursister på HF enkeltfag lig
det budgetterede, hvilket dog var et mindre fald på 19 årskursister i forhold til 2016. Gennemførslen
med eksamen på enkeltfag er forbedret, hvilket kan forklares med den øgede fokus på gennemførelse og
studieaktivitet. Fjerntilbuddet på HF enkeltfag har i 2016 og 2017 været under forandring. I 2017 har
der været en tilfredsstillende vækst på 59 årskursister i forhold til 2016, og antallet af årskursister blev
29 større end det budgetterede i 2017. Andelen der går til eksamen på HF-e fjern er forbedret og nu
oppe på 86%. På det 2-årige HF er der realiseret 230 årskursister, hvilket er en stigning på 7 årskursi-
ster i forhold til det budgetterede. På gymnasial supplering har vi i 2017 fortsat primært udbudt gymna-
sialt supplering som korte intensive forløb på 1 til 3 måneder. I 2017 har vi oplevet en tilbagegang på
sommerkurserne, men en fremgang i de øvrige perioder. Selve gennemførslen med en bestået eksamen
er steget til 92%.
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Pædagogiske tiltag i 2017
2017 har med gymnasiereformen i væsentlig grad stået i reformens tegn med fokus på omlægning af
den 2-årige hf, nye læreplaner på hele hf-fladen og fokus på digital- og demokratisk dannelse og karrie-
relæring. Den 2-årige hf er ændret strukturelt, således at kursisterne går på et basisår det første år og
først i løbet af andet semester vælger sig ind på et karrierespor (fagpakke), som de så færdiggør på an-
det år.

Læreplanerne er ændret i alle fag og overgangen til de nye læreplaner har krævet en ekstra arbejdsind-
sats for alle undervisere på det gymnasiale område.

Digital og demokratisk dannelse og karrierelæring har fået en central betydning for udformningen af det
nye hf. Hvor dannelsesbegrebet som sådan ikke er nyt i undervisningen på hf, men kan ses som et mere
specifikt fokus, så er karrierelæring et helt nyt begreb, som vi har skullet bygge op fra grunden. Det har
forudsat øget samarbejde med eksterne uddannelsesinstitutioner og Studievalg Østjylland. Aarhus HF &
VUC er gået aktivt ind i nyetablerede samarbejdsfora med de videregående uddannelser. Arbejdet med
kursisternes digitale dannelse er helt konkret kommet til udtryk ved, at alle kursister på tværs af afdelin-
ger har gennemført 2 moduler med undervisning særligt tilrettelagt med henblik på dels at styrke deres
evne til at læse digitale tekster og huske hvad de lærer, samt udvikle deres kritiske tilgang til brug af so-
ciale medier. Skolen er desuden med i demonstrationsskoleprojektet “DIDAK” som er sat i gang af Sty-
relsen for It og Læring. Vi er valgt, fordi vi allerede anvender it og digitale læremidler innovativt og suc-
cesfuldt - og tanken er at vores erfaringer gennem projektet, skal videndeles med andre skoler, når pro-
jektet er slut i 2020.
Herudover har skolen i 2017 holdt fast i de pædagogiske helskoleudviklingsprojekter, som blev søsat i
2015 under fællesbetegnelsen SOKL med det sigte at udbygge det professionelle læringssamarbejde
omkring kursisternes læring. Fokus har i skoleåret første halvdel af SOKL-året været klasseledelse og
relationsdannelse, i anden halvdel fagdidaktisk udvikling i relation til reformens nye krav.

I starten af 2017 søgte skolen om lov til at oprette HF2 for kursister med autismespektrumsforstyrrel-
ser, og i slutningen af marts fik vi vores ansøgning godkendt af ministeriet. Dermed kunne vi påbegynde
etableringen af dette nye tilbud og således i august 2017 påbegynde et fuldt hold med 12 kursister. Her-
ning HF & VUC har med deres store erfaring på området igennem hele forløbet været en uvurderlig spar-
ringspartner.

Årets økonomiske resultat
Aarhus HF & VUC har gennem 2016 og 2017 været udfordret grundet besparelser på finanslovene.
Dette har betydet en række interne omlægninger og et øget produktivitets- og effektivitetskrav til sko-
lens medarbejdere. I starten af 2016 foretog Aarhus HF & VUC en økonomisk ”hård opbremsning”, og
disse spor er videreført i 2016 og 2017. Dette sammen med en aktivitetsfremgang i 2017 og et gunstigt
renteniveau har betydet, at Aarhus HF & VUC er kommet ud af 2017 med et tilfredsstillende økonomisk
resultat.

Det samlede årskursisttal for skolen blev 2.064, hvilket udgør en stigning på 55 årskursister i forhold til
2016 og en stigning på 36 årskursister i forhold til 2017-budgettet.

Årets økonomiske driftsresultat før feriepenge er et overskud på 5,3 mio. kr., jf. nedenstående tabel,
hvilket er bedre end det budgetterede årsresultat. Resultatet efter feriepenge er på kr. 5.763.758 mod
et budget på kr. 650.742.
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Årets resultat

Realiseret 2017 Budget 2017 Ændring

Det gymnasiale område 3.331.649 -2.275.561 5.607.210
AVU-området 1.622.247 -913.655 2.535.902
Serviceområdet 373.543 3.726.043 -3.352.500
Resultat ekskl. feriepenge 5.327.439 536.827 4.790.612

Ændring i feriepengeforpligtelsen 436.319 113.915 322.405
Resultat inkl. feriepenge 5.763.758 650.742 5.113.017

Udgifter pr. årselev
Realiseret

2017
Realiseret

2016

Det gymnasiale område 66.848 70.709
AVU-området 59.700 59.247

Det gymnasiale område er kommet ud af 2017 med et overskud, da årskursisterne er steget samtidig
med, at omkostningerne er faldet. Dette hænger dels sammen med en optimal planlægning og dels at
antallet af taxameterudløsende kursister pr. hold på HF enkeltfag er steget. Udgifterne pr. årselev er
faldet med 5%, og kursist-lærer-ratioen er øget med 0,8 i forhold til 2016, således at ratioen nu ligger
på 9,7. Korrigeres der for de personer, som ikke underviser, ligger kursist/læreratioen på 10,3. Den
øgede ratio hænger endvidere sammen med, at andelen af fjern årskursister er steget.

AVU-områdets realiserede resultat er bedre end budgetteret, da det har været muligt at fastholde års-
kursisterne og reducere omkostningerne. Indtægterne er steget primært grundet væksten i FVU aktivi-
teten, mens udgifter pr. årselev kun marginalt er steget fra kr. 59.247 i 2016 til kr. 59.700 i 2017. Kur-
sist/lærerratio ligger på 9,2 i 2016, mens den i 2017 var 8,7. Korrigeres der for de personer, som ikke
underviser, ligger kursist/læreratioen på 9,7.

Serviceafdelingen har opnået et resultat for året, der er kr. 3,4 mio. dårligere end budgetteret.
Dette hænger bl.a. sammen med, at der i 2017 er foretaget en række bygningsmæssige reparations- og
vedligeholdelsesarbejder. Aarhus HF & VUC har nu været på Dalgas Avenue et par år og primo 2017 har
vi fået lavet vedligeholdelsesplaner, og derved opnået et opdateret kendskab til bygningernes tilstand.
Der har desuden været en række yderligere IT-omkostninger, da vi i 2017 har forberedt os til overgan-
gen til at indgå i et IT-servicefællesskab.
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t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013

Resultatopgørelse

Omsætning 190.192 188.961 191.359 193.893 190.267

Heraf statstilskud 172.853 167.389 173.585 175.360 170.243

Omkostninger -182.491 -186.300 -191.473 -186.649 -181.389
Resultat før finansielle og
ekstraordinære poster 7.702 2.661 -113 7.244 8.878

Finansielle poster -1.938 -1.448 -1.930 -287 -1.258
Resultat før  ekstraordinære
poster 5.764 1.213 -2.043 6.957 7.620

Ekstraordinære poster 0 0 74.273

Årets resultat 5.764 1.213 72.230 6.957 7.620

Balance

Anlægsaktiver 313.362 321.444 331.479 344.357 64.694

Omsætningsaktiver 47.774 68.031 39.599 50.529 82.546

Balancesum 361.136 389.475 371.079 394.886 147.240

Egenkapital 116.127 110.146 110.632 37.659 36.097

Hensættelser 0 0 0 0 0

Langfristet gældsforpligtelser 173.831 180.364 184.844 190.343 30.562

Kortfristet gældsforpligtelser 71.178 98.965 75.603 166.884 80.581

Pengestrømsopgørelse

Driftsaktivitet -13.323 37.056 -9.526 14.233 19.871

Investeringsaktivitet -355 535 80.427 -284.599 -6.195

Finansieringsaktivitet -6.347 -6.407 -74.852 229.729 -20.376

Pengestrøm, netto -20.025 31.184 -3.951 -40.637 -6.700

Samlet likviditet til rådighed 45.851 65.875 34.692 38.642 79.279

Nøgletal i %

Overskudsgrad 3,03 0,64 -1,07 3,59 4,00

Likviditetsgrad 67,12 68,74 52,38 30,28 102,44

Soliditetsgrad 32,16 28,28 29,81 9,54 24,52

Finansieringsgrad 55,47 56,11 55,88 55,45 47,83
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t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013

Årselever

Årselever ekskl. udlagt aktivitet 2.064 2.009 1.978 2.009 2.034
Årselever, indtægtsdækket
virksomhed 7 10 1 1 1

Årselever i alt 2.071 2.019 1.979 2.010 2.035

Erhvervsuddannelse - årselever
gennemført for andre: 5 6 6 8 15

Erhvervsuddannelse - årselever
 udlagt til andre:

 - FVU 198 184 184 173 141

 - OBU 15 24 29 29 34

Årsværk pr. 100 årselever

Undervisningens gennemførsel 11 11 12 12 12

Ledelse og administration 2 2 2 2 2

Øvrige 1 1 1 1 1

Årsværk i alt 13 14 15 15 15

Lønomkostninger pr. 100 årselever
Lønomkostningner ved
undervisningens gennemførelse 5.869 6.195 6.363 6.159 6.022

Lønomkostninger øvrige 1.015 1.087 1.442 1.376 1.209
Lønomkostninger pr. 100
årselever i alt 6.884 7.283 7.806 7.535 7.232
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Der er ikke usikkerhed om den fortsatte drift (going concern). Skolen har fortsat en robust økonomi
også på trods af de besparelser, der er iværksat FL16, FL17 og FL18. For at fastholde en sund økonomi
foretages der fortsat en tæt styring af skolens budget samt likviditet.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke usikkerhed forbundet med indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Årets resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsåret afslutning

Der er ikke sket væsentlige begivenheder, der påvirker årets resultat.

Forventninger til det kommende år
Med vedtagelsen af Finansloven for 2018 blev omprioriteringsbidraget igen en realitet, og samtidig blev
det yderligere forlænget til også at gælde helt frem til og med 2021. De seneste års kraftige finanslovs-
nedskæringer samt FGU-institutionernes realitet fra august 2019 giver Aarhus HF & VUC en lang række
udfordringer, som stiller store økonomiske- og tilpasningsmæssige krav i de kommende år. For at til-
passe skolen til de stadigt reducerede bevillinger og den kommende afgivelse af ca. halvdelen af AVU-
aktiviteten (fra august 2019) har skolen udarbejdet et 4-års-budget for 2018-2021. Aarhus HF & VUC
har desuden i år 2018 afsat budgetmidler til strategisk, pædagogisk udvikling for at være forberedt til
den nye virkelighed skolen bliver mødt af i 2019 og frem til og med 2021.

I budgettet for 2018 er forventningerne til det samlede antal årskursister på 2.112 årskursister mod
realiserede 2.064 årskursister i 2017. Det gymnasiale område forventes i 2018 at ligge 19 årskursister
over det realiserede for 2017, mens AVU-området forventes at få en aktivitet på 608 årskursister, hvil-
ket er 29 årskursister over det realiserede for 2017.

Årets forventede omsætning er ca. kr. 193 mio. med et driftsresultat på kr. 1,5 mio. før feriepenge og
et samlet resultat efter feriepenge på 0,6 mio. kr. Budget 2018 ser bedre ud end frygtet i lyset af de
yderligere nedskæringer på FL18, hvilket hænger sammen med den relativt hårde økonomiske opbrems-
ning, der blev iværksat på skolen i 2016.

I lyset af den forestående (august 2019) afgivelse af ca. halvdelen af skolens AVU-aktivitet samt de be-
budede store nedskæringer frem mod 2021 vil det i de kommende år være skolens hovedopgave at
sikre, at vi kan bevare en god og udviklende læringsinstitution for vores kursister og en god og udvik-
lende arbejdsplads for vores medarbejdere; dette på trods af den usikkerhed som såvel afgivelsen af
AVU-aktivitet samt de generelle nedskæringer medfører.

For at kunne imødegå skolens fremtidige udfordringer, er der en række styrkepositioner fra skolens for-
tid og nutid, som det er særligt vigtigt, at Aarhus HF & VUC fortsat har som udgangspunkt. I de kom-
mende år vil vi derfor arbejde for at fastholde:

· Høj faglig kvalitet (den bedst mulige set i lyset af nedskæringerne)
· At være en stor skole med et bredt udbud
· God økonomistyring og effektiv institutionsdrift
· En god og udviklende arbejdsplads
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For at kunne tackle de mange udfordringer skolen står over for, er der desuden behov for, at vi foran-
drer og fornyer os. I de kommende år vil vi derfor især arbejde for at udvikle:

· AVU – nye tilbud til den voksne målgruppe over 25 og nye tilbud til de erhvervsaktive
· Det gymnasiale område: nye hf-tilbud, en ny målrettethed mod korte og mellemlange videregå-

ende uddannelser samt en fortsat stor overgang til universitetsuddannelser
· Fjernundervisningen så vi får vækst, øget kvalitet og øget rentabilitet

Vi vil desuden have et skærpet fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø i en tid præget af afgi-
velse af aktivitet til de kommende FGU-skoler og generelle økonomiske nedskæringer.

Målrapportering

Det overordnede politiske mål
Det er en kerneopgave for Aarhus HF & VUC at bidrage til realiseringen af især de to første elementer i
den nye uddannelsespolitiske målsætning: ”1) i 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført
en ungdomsuddannelse; 2) i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddan-
nelse eller arbejdsmarkedet, være halveret; 3) alle unge under 25 år der hverken er i gang med eller har
fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsø-
gende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompeten-
cer på kort og på længere sigt”.

 Mange af skolens kursister har været ude af uddannelsessystemet i nogle år og har os som førstevalg i
deres ungdomsuddannelse, mens andre kursister har fejlslagne ophold på forskellige ungdomsuddannel-
ser bag sig inden de bliver kursister hos os.  For begge grupper er det essentielt, at de fastholdes i deres
ungdomsuddannelse og gennemfører den med et godt resultat. Det er derfor glædeligt at se, at tallene
for gennemførelse og prøvedeltagelse er forbedret i forhold til det foregående regnskabsår. For at øge
fastholdelsen af kursisterne har skolen i 2017 arbejdet med at forbedre studiemiljøet i samarbejde med
Kursistrådet. Der har bl.a. været gennemført en række arrangementer i regi af faglige og sociale klubber
for kursisterne, der har været afholdt temafredagscaféer, idrætsaktiviteter og lignende. Gennem et tæt
og forpligtende samarbejde med Aarhus’ erhvervsskoler bidrager vi desuden til at tydeliggøre EUD-ud-
dannelserne som en attraktiv ungdomsuddannelsesvej for vores AVU-kursister.

Tabel 1. Årselever
Antal årselever i finansåret 2013 2014 2015 2016 2017

HF enkeltfag 998 1.005 953 947 987

HF2 247 245 234 241 230

AVU 420 429 481 512 519

FVU 6 14 21 28 46

OBU 7 8 9 13 14

GSK 356 307 280 268 268

Årselever i alt 2.034 2.008 1.978 2.009 2.064
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Tabel 2. Fuldførelsesprocent, 2-årigt HF
2-årigt HF 2012 2013 2014 2015 2016

56 % 54 % 66 % 47 % 52 %

Disse tal er trukket fra UNI-C’s database, jf. vejledningen. Bemærk, at tallene for de tidligere år ikke er i overensstem-
melse med de tilsvarende tal i ledelsesberetningen for 2016. Dette skyldes, at gennemførelsestallene i UNI-C’s data-
base er estimater/modelberegnede tal, der løbende udskiftes med faktiske tal, hvorved gennemførelsestal fra databa-
sen kan ændre sig bagud i tid. Gennemførelsestallene, der fremgår ovenfor, er alle trukket fra databasen i januar
2018.

Tabel 3. Arbejdstidens anvendelse
Uddannelsesområde 2015 2016
Gymnasiale uddannelser, Stx og
HF 25,5 % 26,5 %

Aarhus HF & VUC har valgt at følge skoleåret, således at 2016 er skoleåret 2015/2016. Derfor er der ingen data for
2014.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Aarhus HF & VUC for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler
og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens
regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning
(www.oav.dk) og styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2017 med tilhø-
rende vejledning.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, der er alene sket ændring i præsen-
tation og oplysning som følge af ændring i formålskontering på ansatte på sociale vilkår. Sammenlig-
ningstal er tilpasset.

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 institu-
tionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå in-
stitutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nomi-
nelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter 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 fi-
nansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene ved-
rører.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af om indtægter
anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

► der foreligger en forpligtende salgsaftale

► salgsprisen er fastlagt

► levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og

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

I resultatopgørelsen indregnes alle de omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herun-
der afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er in-
dikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Segmentoplysninger

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

► Indtægtsdækket virksomhed – IDV

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, hvis de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og
risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, at beløbet kan opgøres pålideligt og for-
ventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jf. dog afsnittet "Generelt om indregning
og måling".

Omkostninger

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

► Undervisningens gennemførelse

► Markedsføring

► Ledelse og administration

► Bygningsdrift

► Aktiviteter med særligt tilskud.

Fordelingsnøgler

Lærerlønsomkostninger der ikke direkte kan henføres til enkelt uddannelse, fordeles efter antal årsele-
ver.

Lønomkostninger til administrative medarbejdere vedrørende undervisningsafdelingerne, fordeles efter
årselever.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger, kursregulering på vær-
dipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der af-
skrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen di-
rekte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
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Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært
over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

For aktiver anskaffet før 1. januar 2011
Bygninger 50 år
Installationer 30 år
Undervisningsudstyr 5-15 år
Andet udstyr og inventar 5-15 år

For aktiver anskaffet efter 1. januar 2011
Bygninger 50 år
Installationer 20 år
Udstyr og inventar 3-5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50 % ved nyanskaffelser.

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

Indkøb der anvendes sammen, f.eks. klasserumsmøbler, betragtes som ét aktiv og opføres derfor i an-
lægskartoteket som ét aktiv.

Tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Ge-
vinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

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
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Gældsforpligtelser

For fastforrentede lån, som realkreditlån, og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse med
det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder må-
les de lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effek-
tive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resul-
tatopgørelsen over låneperioden

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



Aarhus HF & VUC
Årsrapport 2017

Skolekode 751.247

21

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Finansielle instrumenter

Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten ”Realkreditgæld”
under langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under po-
sten ”finansielle instrumenter” under finansielle anlægsaktiver. Et realiseret tab/en realiseret gevinst
ved indfrielse af et finansielt instrument omkostningsføres/indtægtsføres i resultatopgørelsen, men kan
eventuelt amortiseres over det nye låns løbetid, hvis der er tale om en reel låneomlægning af sammen-
lignelige lån.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, abonnementer
og renter.

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser består af modtagne betalinger vedrørende indtæg-
ter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og
afslutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter
som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbeta-
linger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus
kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og fi-
nansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad
Driftsresultat før ekstraordinære poster x 100

Omsætningen

Likviditetsgrad
Omsætningsaktiver x 100

Kortfristet gæld

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver

Finansieringsgrad
Langfristet gæld x 100

Materielle anlægsaktiver

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

Årsværk
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere
inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte.
Årsværksnormen er 1.924 timer
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Resultatopgørelse

Note 2017 2016

t.kr.

Omsætning
1 Statstilskud 172.852.847 167.389
2 Deltagerbetaling og andre indtægter 17.339.208 21.572

Omsætning i alt 190.192.055 188.961

Omkostninger
3 Undervisningens gennemførelse -133.267.009 -136.440
4 Markedsføring -238.225 -256
5 Ledelse og administration -22.022.875 -24.754
6 Bygningsdrift -25.850.817 -23.286
7 Aktiviteter med særlige tilskud -1.111.576 -1.564

Omkostninger i alt -182.490.503 -186.300

Resultat før finansielle poster 7.701.552 2.661
8 Finansielle indtægter 313.093 743
9 Finansielle omkostninger -2.250.887 -2.191

Årets resultat 5.763.758 1.213
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Balance

Note 2017 2016

t.kr.

AKTIVER

Anlægsaktiver

10 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 305.972.910 310.353

Udstyr og inventar 7.389.228 11.091

313.362.138 321.444

Anlægsaktiver i alt 313.362.138 321.444

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 1.139.691 842

Andre tilgodehavender 607.393 1.157

Periodeafgrænsningsposter 176.607 157

1.923.691 2.156

Værdipapirer 12.276.419 13.410

Likvide beholdninger 33.574.140 52.465

Omsætningsaktiver i alt 47.774.250 68.031

AKTIVER I ALT 361.136.388 389.475
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Balance

Note 2017 2016

t.kr.

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital pr. 1/1 2007 -6.406.812 -6.407

11 Egenkapital i øvrigt 122.534.146 116.553

Egenkapital i alt 116.127.334 110.146

Langfristede gældsforpligtelser

12 Realkreditgæld 173.831.418 180.364

173.831.418 180.364

12 Kortfristet del af langfristet gæld 6.382.275 6.321

13 Gæld til pengeinstitutter 0 0

Skyldig løn 2.488.172 2.963

Feriepengeforpligtelser 19.594.866 20.031

Mellemregning med Undervisningsministeriet 12.405.371 31.948

Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.552.730 6.137

Anden gæld 6.069.485 7.547

Periodeafgrænsningsposter 14.684.738 24.018

71.177.636 98.965

Gældsforpligtelser i alt 245.009.054 279.329

PASSIVER I ALT 361.136.388 389.475

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

15 Andre forpligtelser

I Usikkerhed om fortsat drift

II Usikkerhed ved indregning og måling

III Usædvanlige forhold

IV Hændelser efter regnskabsårets udløb
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Pengestrømsopgørelse

Note 2017 2016
t.kr.

Årets resultat 5.763.758 1.213
16 Reguleringer vedrørende ikke kontante poster 8.530.152 9.593
17 Ændring i driftskapital -27.616.547 26.250

Pengestrømme fra driftsaktivitet -13.322.636 37.056

Køb af materielle anlægsaktiver -354.964 -250
Salg af materielle anlægsaktiver 0 90
Ændring af finansielle anlægsaktiver 0 695

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -354.964 535

Tilbagebetaling af gældsforpligtelser -6.347.315 -6.407

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6.347.315 -6.407

Ændring i likvider -20.024.915 31.184
Likvider og værdipapirer 1. januar 65.875.473 34.691

Likvider og værdipapirer 31. december 45.850.558 65.875
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Noter

I Usikkerhed om fortsat drift

Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed om fortsat drift.

II Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling.

III Usædvanlige forhold

Årets resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

IV Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke sket væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning med betydning for

årets resultat.
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Noter

2017 2016

t.kr.

1 Statstilskud
Undervisningstaxameter 129.563.702 128.545

Fællesudgiftstilskud 28.433.791 26.166

Bygningstaxameter 15.728.511 15.346

Øvrige driftsindtægter -941.345 -1.965

Særlige tilskud 68.189 -703

172.852.847 167.389

2 Deltagerbetalinger og andre indtægter

Deltagerbetalinger, uddannelser 10.401.000 11.859

Anden ekstern rekvirentbetaling 5.823.482 5.855

Andre indtægter 1.114.726 3.858

17.339.208 21.572

3 Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger 121.542.448 125.087

Afskrivninger 1.960.797 3.242

Øvrige omkostninger 9.763.765 8.111

133.267.009 136.440

4 Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger 49.187 48

Øvrige omkostninger 189.038 208

238.225 256
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Noter

2017 2016

t.kr.

5 Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger 15.390.892 15.597

Afskrivninger 374.003 718

Øvrige omkostninger 6.257.979 8.439

22.022.875 24.754

6 Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 5.577.104 6.310

Afskrivninger 5.240.535 4.778

Øvrige omkostninger 15.033.178 12.198

25.850.817 23.286

7 Aktiviteter med særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger 0 0

Øvrige omkostninger 1.111.576 1.564

1.111.576 1.564

8 Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 183.518 360

Kursgevinster på værdipapirer 129.576 383

313.093 743

9 Finansielle omkostninger

Renter- og andre finansielle omkostninger 2.250.887 2.191

2.250.887 2.191
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Noter

10 Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 316.687.530

Tilgang i årets løb 0

Afgang i årets løb 0

Kostpris 31. december 316.687.530

Akk. afskrivninger 1. januar 6.334.468

Årets afskrivninger 4.380.152

Tilbageførte afskrivninger 0

Akk. afskrivninger 31. december 10.714.620

Regnskabsmæssig værdi 31. december 305.972.910

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2017 udgør 125.000 t.kr.

Seneste vurdering  pr. 1. oktober 2015
Der  er foretaget forbedringer som ikke indgår i vurderingen.

Bygninger

Specifikation af tilgange i årets løb
Nyt 0
Brugt 0

Samlet tilgang 0
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Noter

Materielle anlægsaktiver Udstyr  Inventar

Kostpris 1. januar 15.962.710 11.257.740

Tilgang i årets løb 354.964 0

Afgang i årets løb -3.450.069 -697.632

Kostpris 31. december 12.867.604 10.560.108

Akk. afskrivninger 1. januar 9.320.474 6.808.719

Årets afskrivninger 2.350.306 844.877

Tilbageførte afskrivninger -2.939.986 -345.906

Akk. afskrivninger 31. december 8.730.794 7.307.690

Regnskabsmæssig værdi 31. december 4.136.810 3.252.418

Udstyr Inventar

Specifikation af tilgange i årets løb
Nyt 354.964 0
Brugt

Samlet tilgang 354.964 0
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Noter

2017 2016

t.kr.

11 Egenkapital i øvrigt

Saldo pr. 1. januar 116.553.266 117.039

Årets resultat 5.763.758 1.213

Regulering af markedsværdi af renteswap 217.122 -1.699

Saldo 31. december 122.534.146 116.553

12 Realkreditgæld

Realkredit Danmark, obligationslån 176.058.993 182.406

Låneomkostninger -2.519.256 -2.612

Rentecap, Danske Bank 6.673.956 6.891

180.213.693 186.685

Afdrag, der forfalder inden 1 år 6.382.275 6.321

Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år 25.516.841 25.343

Afdrag, der forfalder efter 5 år 148.314.577 155.020

180.213.693 186.684

13 Gæld til pengeinstitutter

Kassekredit 0 0

0 0

Kreditmaksimum 10.000.000 10.000
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Noter

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for institutionens bankforbindelser:

Depot med værdipapirer samt depotafkastkonto maks. 7,5 mio. kr., regnskabsmæssige værdi

pr. 31. december 2017 udgør 14.002 t.kr.

15 Andre forpligtelser

Ingen

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 176.059 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 305.973 t.kr.
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Noter

2017 2016

t.kr.

16
Pengestrømsopgørelse - reguleringer vedrørende ikke
kontante poster

Af- og nedskrivning på materielle anlægsaktiver 7.575.336 8.738

Afskrivning af låneomkostninger 93.008 93

Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver 861.809 762

8.530.152 9.593

17 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender mv. 231.940 2.748

Ændring i skyldig løn -474.566 962

Ændring i feriepengeforpligtelse -436.319 -1.136

-26.937.601 23.676

-27.616.547 26.250

Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser,
samt anden gæld m.v.
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Særlige specifikationer

2017 2016

t.kr.

Udlagte aktiviteter

Videresendte tilskud m.v.
vedrørende aktiviteter udlagt til 25.863.379 30.434

Modtagne tilskud m.v.
vedrørende aktiviteter 380.275 447

Personaleomkostninger

Lønninger 126.408.800 130.133

Pensioner 13.899.999 15.163

Andre omkostninger til social sikring 2.250.832 1.746

142.559.631 147.042

Personaleårsværk

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 275 287

Andel i procent ansat på sociale vilkår 3,6 3,6

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar for lovpligtig revision 219.300 215

Honorar for andre ydelser end revision 25.700 20

Honorar i alt 245.000 235
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Særlige specifikationer

2017 2016 2015 2014 2013

Indtægtsdækket virksomhed kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Indtægter 406.674 549 47 70 51

Direkte og indirekte lønomkostninger -185.296 -244 -26 -52 -32

Andre direkte og indirekte omkostninger -159.120 -214 -8 -10 -8

Resultat 62.258 91 13 8 11

Akkumuleret resultat 185.984 123 32 19 11
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