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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direkt ion har dags dato behandlet  og godkendt årsrappor ten for regnskabsåret  2020 for
Aarhus HF & VUC.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtgørelse
nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold t il § 39, stk. 4 i regnskabsbe-
kendtgørelsen t ilkendegives det hermed:

► At årsrapporten er rigt ig, dvs. at  årsrapporten ikke indeholder væsent lige 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  årsrappor ten

Aarhus, den 22. marts 2021

Daglig ledelse

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

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

Aarhus, den 22. marts 2021

Bestyrelse

Hans Halvorsen
Formand

Berit  Eika
Næstformand

Mogens Birkebæk

Peter Moesgaard Louise Schmidt Karen Frederiksen

Marina Pagh Petersen Josephine Marie Lind Skov
Lausen

Casper Borch Hansen

Jesper Krarup Andreasen Jens Joel 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 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og
særlige specifikat ioner. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt be-
kendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler),
Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning
og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning.

Det er vores opfat telse, at  årsregnskabet i alle væsent lige henseender er rigtigt , dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar
2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomiske Admi-
nistrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrappor-
ten 2020 med tilhørende vejledning.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offent lig revision, idet  revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om
revision og tilskudskontrol m.m. ved institut ioner 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
opfat telse, at det  opnåede revisionsbevis er t ilstrækkeligt  og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Aarhus HF & VUC i overensstemmelse med internat ionale et iske regler for revisorer
(IESBA's et iske 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 væsent lige henseender er rigt igt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr.
116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets
Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets para-
digme for årsrappor ten 2020 med t ilhørende vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret  for  den in-
terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at  udarbejde et  årsregnskab uden væsent lig 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
t il hensigt  at  likvidere Aarhus HF & VUC, indst ille driften eller ikke har andet realist isk alternat iv 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 væsent lig 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 garant i 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 offent lig revision, jf . Undervisningsministeriets be-
kendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved inst itutioner for erhvervs-
ret tet 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 internat ionale 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 t ilskudskontrol m.m. ved inst itutioner
for erhvervsret tet  uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foreta-
ger vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

► Identif icerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion 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 t il at  danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at  opdage væsent lig 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 ef ter omstændighederne, men ikke for at  kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af Aarhus HF & VUC’s interne kontrol.

► Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede 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, modif icere 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 identif icerer 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 målrappor teringen.

I t ilknytning 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 fejlinformat ion.

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. 116 af 19.
februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomi-
ske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for
årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning.

Baseret  på det udførte arbejde er det  vores opfat telse, 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. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæ-
sen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning
(www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2020 med t ilhø-
rende vejledning. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberetningen og målrapporterin-
gen.
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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 disposit ioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af taler 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 understøt ter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det  vores ansvar at  gennemføre juridisk-krit isk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-krit iske 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 disposit ioner understøt ter 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 t il væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rappor tere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at  rappor tere i den forbindelse.

Horsens, den 22. marts 2021
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

Præsentat ion af Aarhus HF & VUC

Mission
Gennem kompetencegivende undervisning muliggør Aarhus HF & VUC, at unge og voksne fleksibelt kan
tage almen uddannelse og kurser der passer til deres personlige forudsætninger og mål for videre ud-
dannelse, beskæftigelse og personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand.

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

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

At nå visionen forudsætter, at  Aarhus HF & VUC er en god og udviklende arbejdsplads, der evner at t il-
t række og fastholde dygtige medarbejdere.

Hovedaktiviteter
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 koordinat ion 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), Supplerende overbygningsforløb (SOF), Gymnasial Supplering
(GS) samt koordinat ion af GS i Region Midt jylland under ansvar over for Ministeriet baseret  på rek-
tor Erik Ernø-Kjølhedes beskikkelse som GS-koordinator.

Årets faglige resultater
Det samlede årskursisttal for skolen blev 1.885, hvilket udgør et  fald på 56 årskursister i forhold til
2019 og st igning på 129 årskursister i forhold t il 2020-budgettet .

På det gymnasiale område blev der i alt  132 årskursister f lere end budgetteret, og det samlede årskur-
sist tal for det  gymnasiale område blev 1.531. På AVU-området blev årskursist tallet  354, svarende til 3
årskursister færre end budgetteret og 138 årskursister færre end i 2019. Det gymnasiale område har
haf t  en vækst i forhold 2019 på 6%, hvilket  dels hænger sammen med en HF-2 klasse mere og dels en
øget prioritering af uddannelse grundet COVID-19 nedlukning. AVU har haft  en lavere aktivitet i 2020 i
forhold t il 2019 på 28%, da Aarhus HF & VUC skulle aflevere aktivitet  t il FGU fra 1-8-2019, hvilket  be-
tød, at der i hele 2020 kun kunne optages kursister over 25 år. Akt iviteterne på det gymnasiale område
udgør 81%, mens akt iviteterne på AVU udgør 19%, hvilket  er en forskydning mod flere årskursister på
det gymnasiale område. Forskydningen hænger primært sammen med udspaltningen af  dele af AVU-
området t il FGU.

Det er en faglig og pædagogisk grundudfordring for skolen, at  vores kursistgruppe er meget heterogen.
Kursistgruppen rummer både topmot iverede, 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 at  give et  fagligt  løft  - og nogen gange også et  menneskeligt  løf t - til en meget
bred målgruppe med meget forskelligartede forudsætninger for uddannelse.
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Ledelsesberetning, fortsat

Derfor er det  meget t ilfredsst illende, at  tal fra Børne- og Undervisningsministeriet  viser, at  Aarhus HF &
VUC over en lang årrække stabilt  har ligget højt  i stat ist ikkerne med hensyn t il såvel social løfteevne på
det 2-årige HF samt karaktergennemsnit  på HF-enkeltfag og HF2. Ved sommereksamensterminen 2020
opnåede skolens HF2-kursister således landets næsthøjeste karaktergennemsnit  (ud af 104 HF2-uddan-
nelsessteder) og karaktergennemsnit tet  for HF-enkelfag lå i den øverste tredjedel (ud 31 HF-enkelt fags-
skoler). Ydermere viser de senest t ilgængelige tal for social løfteevne (2019-tal) at  Aarhus HF & VUC i
2019 har landets højeste sociale løfteevne på HF2.

Der laves ikke tilsvarende stat ist ikker på AVU-området. AVU-området har konsolideret sig i 2020 efter
udspaltningen i 2019 t il FGU af en stor del af akt iviteten. AVU-området har i 2020 desuden gennemført
en lang række nye og spændende pædagogiske init iativer med sigte på at  omstille AVU til, at  uddannel-
sen efter den 1. august 2019 nu primært er et uddannelsestilbud for to-sprogede kursister over 25 år.

AVU-området

Årskursist tal og gennemførelse

Årselever
Budget

2020
Realiseret

2020 Ændring Ændring i %

AVU 248 249 1 0 %

AVU online 62 63 1 2 %

FVU 37 33 -4 -11 %

OBU 10 9 -1 -10 %

I alt 357 354 -3 -1 %

AVU samlet (skoleår) 2017/ 18 2018/ 19 2019/ 20

Gennemførelse 79 % 71 % 73 %

Prøvedeltagelse 65 % 63 % 72 %

AVU-området har samlet  haft  354 årskursister i 2020, hvilket  er 3 færre end budgetteret og et fald på
28% i forhold til 2019 primært begrundet i FGU-udspaltningen.

Den ordinære AVU-aktivitet  i 2020 er således mindre end akt iviteten i 2019, men dog lig budget 2020. I
forbindelse med afgivelse af akt ivitet  t il FGU- institut ionerne var forventningen, at AVU aktiviteten ville
falde til det budgetterede antal årskursister, da skolen i hele 2020 kun måtte optage kursister over 25
år. Tallet  for gennemførsel på AVU er steget i skoleåret 2019/2020, men er dog stadig ikke på niveau
med skoleåret 2017/ 2018, hvorfor det  stadig er et fokusområde. Prøvedeltagelsen er i 2020 naturligt
højere, da der i sommeren 2020 grundet COVID-19 ikke blev afholdt eksamen. De gennemførte kursi-
ster f ik i stedet en standpunktskarakter, der blev ophøjet  t il en eksamenskarakter. Online-tilbuddet lig-
ger stabilt i 2020 i forhold til budgettet, men dog lavere end 2019 grundet FGU. FVU- og OBU-akt ivite-
ten i 2020 er lidt  under budget og naturligt  også under 2019 niveau.

Pædagogiske t ilt ag 2020
Udspaltningen til FGU har reduceret  aktiviteten på AVU-området og antallet af medarbejdere markant.
Vores udfordring er derfor, at  vi på samme t id skal håndtere en nedgang i antal kursister, hvilket  presser
os økonomisk, og udvikle tilbud som tiltrækker såvel nye som eksisterende målgrupper. Derfor har vi
haf t  særligt  fokus på gennemførsel, vejledning til videre uddannelse, lærersamarbejdets faglige/ didakt i-
ske kompetenceudvikling og professionelle læringsfællesskaber.
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Ledelsesberetning, fortsat

Med udgangspunkt i en ændret målgruppe har vi arbejdet med kulturdiversitet i klasserummet i et relat i-
onelt , klasseledelsesmæssigt  og didakt isk perspekt iv, hvor demokratisk dannelse og medborgerskab er
indgået som centrale begreber. Endelig har vi haf t et særligt fokus på vores online-t ilbud, hvor kvalitet
og regionalt  udbud er blevet prioriteret .
Vi har blandt andet arbejdet med følgende konkrete udviklingsinitiat iver:

Fælles kompetenceudviklingsforløb for lærerne i samarbejde med VIA
Det f lerkulturelle klasserum: Kursusforløb afslut tet  i jan. 2020 med grundlæggende teorier om kultur,
etnicitet  og identitet . Lærerne blev bibragt viden og redskaber t il at  arbejde med mangfoldighed som
ressource, at understøt te identitetsudvikling for kursister med minoritetsbaggrund og ideen til at  skabe
inkluderende fællesskaber.

Helskoleprojektet ”Alle Med”
Videndelingsdagen 25.2 var en del af helskoleprojektet ”Alle Med” . Her var fokus på klasserumsledelse
og kursisternes motivat ion set både i et  relationelt , didaktisk og kulturelt  perspektiv. Der blev afholdt
workshops bl.a. med fokus på det gode gruppearbejde i det  f lerkulturelle klasserum og ideudvikling om
nye fælles læringsrum for kursisterne.

Målstyring på DSA basis
En arbejdsgruppe har udarbejdet konkrete delmål for faget dsa basis, som efterfølgende kvalif icerer den
didakt iske planlægning af undervisningen.

Implementering af FVU digital og FVU engelsk på virksomhedsret tede hold - er igangsat og afviklet ,
hvilket  har givet  en stor erfaring, og et  godt afsæt for den videre udvikling af fagene.
Desuden er FVU-matemat ik Online udviklet .

FN’s verdensmål er blevet integreret  i undervisningen - bl.a. via faggrupperne.

Online udvikling
 Kvalitetssikring af online-forløb - Online-forløb på AVU og HF er blevet konceptcertif iceret  af

Det Nationale Videnscenter for eLæring
 Uddannelse af 8 Online-didakt ikere
 Udarbejdelse af pædagogisk koncept for Online-undervisningen på Aarhus HF & VUC
 Udvikling af kursus for nye Online-lærere
 Planlagt cert if icering af alle vores forløb i skoleåret  2020-2021

Større synlighed af vejledningen
Vejlederne er blevet mere tilgængelige via åben vejledning med daglige åbningst ider. Alle dansk/ dsa
hold er tildelt  en vejleder, hvorved der sikres en tættere kursistopfølgning.

Samarbejde med FGU og erhvervsskolerne (AABC, Aarhus Tech og SOSU). 1) der er indgået en formel
samarbejdsaf tale mellem FGU Aarhus og Aarhus HF & VUC 2) der er etableret  samarbejde med er-
hvervsskolerne om kendskab til og mot ivat ion for uddannelserne via brobygningsaktiviteter. Særlig info-
indsats (f lyer og vejledningsindsats) er etableret  på SOSU i forhold til orientering om AVU-tilbud t il afvi-
ste SOSU-ansøgere

Fortsat regionalt samarbejde om Online-undervisning og VEU indsatsen, hvor de 10 VUC skoler i re-
gion Midt koordinerer indsatsen og sikrer udbud af uddannelse og efteruddannelse i hele regionen

Revitalisering af skolens pejlemærker Faglighed, Ambit ion og Kvalitet. Strategiseminar gennemført
med alle lærere, som resulterede i konkrete ideer der kan integreres i såvel lærernes individuelle didakt i-
ske planlægning som i faggruppearbejdet.
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Det gymnasiale område

Årskursister – budgetteret/ realiseret 2020

Årskursister Budget 2020
Realiseret

2020 Ændring Ændring i %
HF-e alm. 630 659 29 5 %
HF-e online 237 253 16 7 %
HF2 281 303 22 8 %
GS inkl. SOF 251 316 65 26 %
I alt 1.399 1.531 132 9 %

Gennemførelsen, HF-enkeltfag, almindelig 2018 2019 2020
Prøvedeltagelse (baseret  på antal t ilmeldte på holdet) 67 % 66 % 76 %

Andel, der går til eksamen (og for GS består) * 2018 2019 2020
HF-e alm. 89 % 89 % 97 %
HF-e online 84 % 84 % 97 %
GS –andel bestået 92 % 92 % 95 %

* ) Baseret på antal kursister på holdet ved undervisningens afslutning

Det gymnasiale område har samlet  realiseret  1.531 årskursister i 2020, hvilket  er 132 flere end budget-
teret og en st igning på 6% i forhold til 2019.

I 2020 var antallet  af realiserede årskursister på HF-enkelt fag 29 større end det budgetterede og i for-
hold til 2019 var det  et fald på 10 årskursister. Faldet på HF-enkelt fag hænger bl.a. sammen med færre
profilklasser samt en række år med gunst ige konjunkturer. Gennemførslen med eksamen på enkeltfag
var i 2020 på 97%, hvilket  er naturligt  højere, da der i sommeren 2020 grundet COVID-19 ikke blev af-
holdt  eksamen. De kursister, der gennemførte, f ik i stedet en standpunktskarakter, der blev ophøjet t il
eksamenskarakter. Derfor er prøvedeltagelsen naturligvis også højere.

Online er i 2020 steget med 7 årskursister i forhold til 2019 og ligger 7% over budgettet . Også her er
eksamensandelen påvirket  af standpunktskarakterer. På det 2-årige HF er der realiseret  303 årskursi-
ster, hvilket  er en stigning på 34 årskursister i forhold til 2019. Dette hænger sammen med, at  der i au-
gust blev opret tet  en klasse mere end i 2019. Det er 22 årskursister mere end budgetteret, hvilket  kan
forklares med, at de nye klasser startede med en højere klassekvot ient , samt at  frafaldet  har været la-
vere.

På gymnasial supplering har vi i 2020 for tsat  primært udbudt gymnasial supplering som korte intensive
forløb på 1 til 3 måneder. Fra 1-8-19 blev det muligt  at  tage et  supplerende overbygningsforløb (SOF)
oven på en HF2-eksamen med henblik på, at søge om optagelse på en akademisk bacheloruddannelse på
universitetet . SOF bliver afholdt efter samme principper som GS og opgøres derfor sammen med GS. I
2020 har der været en st igning på GS og SOF både i forhold t il 2019 og budget 2020. SOF udgør 25
årselever.

Den øgede akt ivitet  på online og gymnasial supplering vurderes bl.a. at  være en konsekvens af COVID-
19, da mange unge mennesker har brugt 2020 på uddannelse frem for rejser i sabbatår eller arbejde.

Pædagogiske t ilt ag i 2020
Det gymnasiale område har i 2020 været præget af især to forhold: 1. Covid 19 som har betydet, at  un-
dervisningen i foråret  (marts-juni), ved opstarten (august-primo september) og kort  før jul har været af -
viklet helt  eller delvist  som virtuel undervisning. 2. Implementering af  de besparelser som var en følge af
nedskæringer i sektoren på f inanslovene. Finanslovsnedskæringerne slog fuldt ud igennem i efteråret
2020 i den gymnasiale afdeling. Besparelserne indebar bl.a. en yderligere nedskæring af lærernes for-
beredelsestid.
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Udviklingen af den virtuelle undervisning som følge af Covid 19
Efter statsministerens udmelding 11. marts 2020 om den totale lukning af samfundet, skulle al under-
visning omlægges t il virtuel undervisning. Der har derfor i løbet af foråret været arbejdet med at udvikle
nye metoder til effekt iv, virtuel undervisning. På baggrund af egne data fra surveys, der afdækkede så-
vel kursisters som underviseres oplevelse af den vir tuelle undervisning, samt øvrige undersøgelser og
forskningsresultater, har vi gennemført  en e-didakt isk dag lige før augustkursusstarten for alle lærere.
Dagens fokus var brug af Google Meet, digitalt  gruppearbejde, digital læsning af I-bøger og styrkelse af
relationer lærer-elev og elev-elev med henblik på at  optimere den virtuelle undervisning. Skolens Udvalg
for Pædagogisk Udvikling har endvidere udarbejdet 6 anbefalinger til “ Virtuel undervisning der virker” ,
ligesom de også har formidlet  en række tips og tricks t il lærerne om, hvordan de smartest  og med størst
effekt  på kursisternes læring kan organisere den vir tuelle undervisning. Der er desuden lagt  et  stort  ar-
bejde i at  sadle skolen om fra at afslut te alle fag med eksamen, til at afslut te næsten alle fag ved som-
mereksamen 2020 med standpunktskarakterer pga. Covid 19. Som noget nyt  indførte ministeriet  vurde-
ringssamtaler som tilbud til alle kursister, og resultatet  af samtalen skulle spille en central rolle i kursi-
stens standpunkt. Det indebar, at det  gymnasiale område under inddragelse af lærerne i samtlige fag,
skulle udvikle kriterier for afvikling af disse samtaler for at  sikre, at  alle kursister blev behandlet  retfær-
digt .

Aktionslæringsprojektet ALLE MED
ALLE MED er fortsat  i 2020. I foråret 2020 blev første gennemløb med fokus på klasseledelse, relat ions-
arbejde, anvendelsesorientering og kursisterne som medproducenter afslut tet , videndelt  og evalueret . I
ef teråret 2020 startede en ny gruppe lærere (ca. 40) op, men nu med særligt  fokus på udvikling af de-
res relations- og klasseledelseskompetence. Lærerne afslut ter deres kompetenceudvikling i foråret
2021. Projektet  i 20-21 trækker på erfaringer fra første gennemløb i 19-20. Tanken er, at  alle lærere i
løbet af en tre-årig periode deltager i projektet.

Styrkede praksisfællesskaber
I efteråret 2020 er et nyt projekt  “ Styrkede praksisfællesskaber i faggrupperne”  sat i gang. Formålet  er
at  intensivere og professionalisere samarbejdet i alle faggrupper med henblik på, at  faggruppen reelt
fungerer som et stærkt , udviklende didaktisk fællesskab for ALLE faggruppens medlemmer. Et fælles-
skab, der styrker videndeling, sparring og didakt isk udvikling i faget, letter faggruppemedlemmernes ar-
bejde i hverdagen og bidrager t il arbejdsglæde for faggruppens medlemmer. Skolens fakultetsdidakti-
kere udgør den daglige ledelse af projektet . Projektet  rummer init iativer som besvarelse af faggruppe-
survey, formulering af fokusområder for den enkelte faggruppe, deltagelse i halvanden faggruppedag
pr. faggruppe, nedsættelse af lærergrupper mhp. gennemførsel af relevante udviklingsopgaver á 15 ti-
mer pr. lærer i eller på tværs af faggrupper.

HF-fundamentet - et tilbud til psykisk sårbare unge
Det regionale udviklingsprojekt  “Alle unge med i midt” , hvor vi samarbejder med Fundamentet  i Aarhus,
er kør t videre i det te år. Det er et  projekt, hvor psykisk sårbare kursister følger to online-fag og samtidig
får støt te hos Fundamentet. I juni f ik vi sammen med Fundamentet via A.P. Møllers Sociale Fond bevilget
et  stort  4½ årigt  projekt  for psykisk sårbare kursister - specielt med henblik på angst. Formålet  med pro-
jektet er, at vi udbyder en uddannelse, hvor der indbygges personlig læring og særlig støt te til unge med
angstlidelser, så de på tre år kan gennemføre en HF-uddannelse og forhåbentlig komme videre i livet
med uddannelse eller arbejde. I forbindelse med projektet  udvikles der bl.a. simultan undervisning, hvor
vi etablerer et  lokale på skolen, hvorfra undervisningen kan streames live til de kursister, der ikke kan
møde op til undervisningen fysisk.
Projektet  startede sommer 2020, og det første år anvendes t il opsamling af relevante erfaringer fra det
regionale projekt , udvikling af informat ionsmateriale, efteruddannelse af lærere mv.
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Årets økonomiske resultat
Årets økonomiske driftsresultat  før feriepenge er  et overskud på 2.229.860 kr., jf . nedenstående tabel,
hvilket  ligger over det budgetterede årsresultat . Resultatet ef ter feriepenge er et  underskud på kr.
939.545 mod et  budget på kr. 30.851. Årets resultat  2020 er efter ledelsens opfat telse t ilfredsstil-
lende.

Der er en markant ændring af feriepengeforpligtelsen i forhold t il budgettet  for året , da antallet  af an-
satte steg i løbet af året, som følge af  den øgede akt ivitet  og derved steg lønomkostningen. Dertil steg
ferieopsparingen mere end normalt  og forventet , hvilket  skyldes ændret feriemønster i forbindelse med
overgang t il ny ferielov. I 2020 er der endvidere en yderligere regulering på feriepengeforpligtelsen, da
Økonomistyrelsen har fastlagt , at  feriepengene skal opreguleres i forhold til den arbejdsgiverbetalte an-
del af pensionsbidraget. Dette betød en opregulering på 720.761 kr., og derved en forringelse af årets
resultat.

Realiseret 2020 Budget 2020 Ændring

Det gymnasiale område 4.538.521 -1.927.408 6.465.929

AVU-området -205.459 -483.774 278.315

Serviceområdet -2.103.202 2.483.810 -4.587.012

Resultat ekskl. feriepenge 2.229.860 72.628 2.157.232

Ændring i feriepengeforpligtelsen -2.448.644 -41.777 -2.406.867

Opregulering feriepengeforpligtelsen -720.761 0 -720.761

Resultat inkl. feriepenge -939.545 30.851 -970.396

2020 blev på mange områder et  anderledes og stærkt uforudsigeligt  år på grund af  Covid-19, som har
sat sine tydelige spor - også økonomisk. Aarhus HF & VUC er dog alt  i alt kommet t ilfredsstillende igen-
nem 2020.

COVID-19 kan på en lang række områder tydeligt  ses i økonomien. Der er kommet nye omkostninger t il,
mens andre er faldet  bort . Der er indkøbt små undervisningsborde, som sikrer afstand i undervisningslo-
kalerne og ekstra IT til udlån til hjemmearbejdspladser. Dert il er der købt afskærmning, skilte, værne-
midler og håndsprit samt brugt langt f lere penge på rengøring. I 2020 fik skolen dog et  ekstra tilskud til
rengøring, som kunne dække dele af  de ekstra omkostninger. Til gengæld er der brugt færre midler på
f.eks. ef teruddannelse, transpor t, leje af idrætsfaciliteter, eksamensvagter og andre omkostninger til
eksamen. Ressourcerne t il eksamen blev i stedet kanaliseret over til kursistsamtaler, ekstra undervis-
ning og afgivelse af standpunktskarakterer. I august 2020 havde skolen planlagt studiestar t med fysisk
fremmøde, men da store dele af undervisningssektoren i Aarhus kort  forinden blev lukket ned, blev det i
stedet en opstart  med vir tuel undervisning. Dette var en stor udfordring både pædagogisk, fagligt  og IT-
mæssigt, og det krævede ekstra ressourcer for underviserne at  starte nye hold virtuelt med kursister,
der ikke var på skolen fysisk og ikke tidligere havde fået  adgang t il skolens IT-systemer. Skolen valgte
derfor at  tildele alle lærere yderligere 7,4 t ime pr. fysisk hold, der skulle startes vir tuelt .

Taxameterne blev kun i et begrænset omfang påvirket  af COVID-19, da skolen i nedlukningsperioderne i
2020 kørte under nødbekendtgørelsen, således at grænserne for virtuel undervisning på allerede plan-
lagte fysiske hold ikke var gældende, og det oprindelige taxameter kunne opretholdes. På GS og SOF,
der udløser taxameter efter STÅ, blev standpunktskarakterer ophøjet  t il eksamenskarakter, og taxame-
teret blev udløst herefter.
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Antallet  af årselever blev langt højere i 2020 end forventet . Den øgede akt ivitet  på bl.a. online og gym-
nasial supplering vurderes primært at  være en konsekvens af COVID-19, da mange unge mennesker har
brugt 2020 på uddannelse.

Kursist / lærerratioen er steget og udgif terne pr. årselev er faldet  i 2020, hvilket  der er mange årsager
t il.
Forbedringerne hænger i høj grad sammen med, at  skolen i 2020 pga. Covid-19 har haft  f lere kursister
end forventet  og derfor har haft  tilfredsstillende holdstørrelser.

Udgifter pr. årselev
Realiseret

2020
Realiseret

2019

Det gymnasiale område 65.532 71.046

AVU-området 64.237 65.431

Det gymnasiale område er kommet ud af 2020 med et forbedret  resultat  i forhold t il det  budgetterede,
hvilket  primært hænger sammen med 132 flere årskursister end budgetteret . Den faldende udgif t pr.
årselev hænger også sammen med, at  udgiften pr. årselev i 2019 var meget høj som følge af, at  områ-
det kom ud af 2019 med underskud. I forhold til 2019 er udgif terne pr. årselev derfor faldet  med 7,8%,
og kursist-lærer-ratioen er steget med 0,8, således at  rat ioen i 2020 ligger på 10,2. Korrigeres der for
de personer, som ikke underviser, ligger kursist / lærerrat ioen på 10,9.

AVU-områdets realiserede resultat  er bedre end budgetteret . Udgifter pr. årskursist  er faldet  med 1,8%,
og kursist / lærerratio ligger på 9,3 i 2020, mens den i 2019 var 8,7. AVU-området er derved tilbage på
niveau fra før udspaltningen t il FGU. Korrigeres der for de personer, som ikke underviser, ligger kur-
sist / læreratioen på 9,8.

Serviceafdelingen har et  negativt resultat  for året  på 2,1 mio. kr., hvilket er kr. 4,6 mio. kr. under det
budgetterede. Dette hænger bl.a. sammen med, at  der i 2020 har været mange COVID-19 omkostnin-
ger, samt at  der været igangsat reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Næste fase af tagreparat io-
nerne og vinduesudskif tningerne er blevet gennemført, og derudover er der lavet en række andre min-
dre vedligeholdelsesarbejder. Kant inen har i lange perioder været lukket ned, hvilket  også har påvirket
resultatet  for serviceområdet negat ivt . Aarhus HF & VUC har i 2020 desuden valgt  at  ændre metode i
forhold t il bunkning af mindre inventaranskaffelser. Dette har betydet en ekstra udgift  på 1,3 mio. kr.
for afvikling af eksisterende anlæg.
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Hoved- og nøgletalsoversigt  (5 års oversigt)

kr. 2020 2019 2018 2017 2016

Resultatopgørelse

Omsætning 172.582.857 177.002.828 193.689.487 190.192.000 188.961.000

Heraf statst ilskud 161.101.993 163.221.348 177.521.141 172.853.000 167.389.000

Omkostninger -171.405.092 -176.009.399 -192.058.564 -182.491.000 -186.300.000
Resultat  før f inansielle og

ekstraordinære poster 1.177.765 993.430 1.630.923 7.701.000 2.661.000

Finansielle poster -2.117.311 -2.250.236 -2.087.315 -1.938.000 -1.448.000
Resultat  før  ekstraordinære

poster -939.546 -1.256.806 -456.392 5.763.000 1.213.000

Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0

Årets resultat -939.546 -1.256.806 -456.392 5.763.000 1.213.000

Balance

Anlægsakt iver 296.468.548 303.320.195 308.469.599 313.362.000 321.444.000

Omsætningsakt iver 32.324.124 30.573.939 45.966.122 47.774.000 68.031.000

Balancesum 328.792.672 333.894.134 354.435.721 361.136.000 389.475.000

Egenkapital 100.024.996 101.252.737 115.122.031 116.127.000 110.146.000

Langfristet  gældsforpligtelser 157.098.130 167.765.048 168.001.824 173.832.000 180.364.000

Kort fr istet  gældsforpligtelser 71.669.545 64.876.349 71.311.866 71.177.000 98.965.000

Pengestrømsopgørelse

Driftsakt ivitet 8.049.785 4.519.720 6.324.374 -13.324.000 37.056.000

Investeringsakt ivitet 702.887 2.558.347 -392.411 779.000 812.000

Finansieringsakt ivitet -6.530.146 -17.296.784 -6.436.688 -6.347.000 -6.407.000

Pengestrøm, netto 2.222.527 -10.218.717 -504.603 -18.891.000 31.460.000

Likvider primo 22.850.355 33.069.072 33.573.562 52.465.000 21.005.000

Likvider ult imo 25.072.881 22.850.355 33.068.959 33.574.000 52.465.000

Resterende trækningsmulighed

jf. note 16 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Værdipapirer jf . note 11 5.358.270 6.608.657 10.765.765 12.276.419 13.410.047

Samlet likviditet  t il rådighed 40.431.151 39.459.012 53.834.724 55.850.419 75.875.047

Finansielle nøgletal i %

Overskudsgrad -0,5 -0,7 -0,2 3,0 0,6

Likviditetsgrad 45,1 47,1 64,5 67,1 68,7

Soliditetsgrad 30,4 30,3 32,5 32,2 28,3
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2020 2019 2018 2017 2016

Årselever

Årselever ekskl. udlagt akt ivitet 1.885,4 1.941,2 2.102,0 2.064,0 2.009,0
Årselever, indtægtsdækket

virksomhed i Danmark 0,0 0,0 0,0 7,0 10,0

Årselever i alt 1.885,4 1.941,2 2.102,0 2.071,0 2.019,0

Akt ivitetsudvikling i procent -2,9% -7,7% 1,5% 2,6% 2,0%

Erhvervsuddannelse - årselever

gennemført  for andre: 3,0 3,0 5,0 5,0 6,0

Erhvervsuddannelse - årselever
 udlagt t il andre:

 - FVU 121,0 205,0 228,0 198,0 184,0

 - OBU 9,0 11,0 14,0 15,0 24,0

Årsværk

Årsværk inkl. ansatte på sociale

vilkår 233,4 257,7 274,2 275,0 287,0

Ansat på sociale vilkår i procent 3,9 4,3 4,4 3,6 3,6

Årsværk, der er ansat i henhold

t il chefaftalen 12,8 11,9

Undervisningens gennemførsel 10,0 10,8 10,6 10,4 11,2

Ledelse og administrat ion 1,8 1,9 1,8 2,0 2,0

Øvrige 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9

Årsværk i alt 12,4 13,3 13,0 13,3 14,2

Lønomkostninger pr. 100 årselever i kr.
Lønomkostningner ved

undervisningens gennemførelse 6.165.594 6.296.304 6.046.957 5.868.781 6.195.445

Lønomkostninger øvrige 1.077.493 1.037.150 970.759 1.014.833 1.087.463

Lønomkostninger pr. 100

årselever i alt 7.243.088 7.333.454 7.017.716 6.883.613 7.282.908

Lønomkostninger i pct . af

omsætningen 79,1 80,4 76,2 75,0 77,8

15



Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020
Skolekode 751.247

Hoved- og nøgletalsoversigt  (5 års oversigt), forsat

2020 2019 2018 2017 2016

Nøgletal t il understøttelse af god økonomistyring

Akt ivitetsstyring

Årsværk pr. 100 årselever 12,4 13,3 13,0 13,3 14,2

Undervisningsårsværk pr. 100

årselever 10,0 10,8 10,6 10,4 11,2

Samlede lønomkosninger for alle

chefer, der er omfattet  af

chefaftalens dækningsområde

opgjort  som pct. af omsætningen 6,2% 6,5% 6,1%

Gennemsnit lige samlede

lønomkostninger pr. chef-

årsværk for de chefer, der er

ansat i henhold t il chefaftalen 838.447 833.954

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter pr. årselev 9,0 8,8 8,1 8,2 8,4

Huslejeudgifter pr. kvadratmeter

i kr. 556 430 566 538 497
Forsyningsomkostninger pr.

kvadratmeter i kr. 101 108 107 125 145

Finansielstyring

Finansieringsgrad 53,0 55,3 54,5 55,5 56,1

Andel af realkredit lån med

variabel rente og

sikringsinstrument 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Andel af realkredit lån med

afdragsfrihed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ledelsesberetning, fortsat

Usikkerhed om fortsat  drift  (going concern)
Der er ikke usikkerhed om den fortsat te drift (going concern).

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 t il det  kommende år
Aarhus HF & VUC har siden 2016 været udfordret  grundet meget store nedskæringer på f inanslovene.
Nedskæringerne har været både i form af omprioriteringsbidraget og en række andre mindre nedskærin-
ger. I 2019 fik skolen således 15,4% færre midler (ca. 30 mio.) til samme aktivitetsniveau som i 2015. I
2020 blev omprioriteringsbidraget fjernet, hvilket også var t ilfældet på regeringens forslag til f inanslov
for 2021, men der var med fjernelsen af omprioriteringsbidraget alene tale om et stop for fortsat te
yderligere nedskæringer og ikke tale om en tilbageførsel af midler. Det var derfor med stor t ilfredshed,
at  vi konstaterede, at  der i de afslut tende forhandlinger om finansloven for 2021 blev afsat  220 mio. kr.
årligt  fra 2021-2024 t il et  økonomisk løft  af taxametertilskuddene t il de gymnasiale uddannelser. Tilsva-
rende stor var skuffelsen, da vi desværre måtte konstatere, at  VUC stor t set  ikke var en del af det  øko-
nomiske løft , da vi kun blev begunst iget  på HF-2 og ikke på hele enkeltfagsområdet, som jo udgør langt
den største del af skolens akt ivitet. Efterfølgende har Aarhus HF & VUC dog fået t ildelt et engangstilskud
på 1,1 mio.kr til udvikling og understøt telse af fjernundervisning. Disse midler anvendes i foråret  2021.
Efter vedtagelsen af f inansloven for 2021 er det af forligspart ierne blevet signaleret , at det var en fejl,
at  HF-enkelt fag ikke blev omfattet af  taxameterløftet . Det er derfor skolens forhåbning og forventning,
at  HF-enkelt fag vil blive begunst iget  med et taxameterløft  i 2022 på linje med alle øvrige gymnasiale ud-
dannelser i Danmark.

På balancen pr. 31-12-2020 er de indefrosne feriemidler placeret som kortfristet gæld, da Aarhus HF &
VUC vil overføre midlerne t il fonden i 2021. Beløbet for de indefrosne midler er opgjort  til tkr. 12.344,
og er indekseret  med 2,5% pro anno startende fra 1-9-2020. Dette betyder, at  der pr. 31-12-20 er afsat
tkr. 12.447 til fonden.

Afleveringen af midler til fonden påvirker naturligvis skolens likviditet . Det likviditetsmæssige råderum
er dog begunst iget  af, at skolen har en kassekredit  på 10 mio. kr. samt at skolen ikke længere skal stille
værdipapirer som sikkerhed for skolens bankengagement. For løbende at t ilpasse skolen til de økonomi-
ske udfordringer arbejdes der med et  4-års-budget for 2021-2024. Skolens robuste økonomi og likvidi-
tetsstyr ing vil derfor også kunne håndtere denne udfordring.

I budgettet  for 2021 er forventningerne t il det  samlede antal årskursister 1.935 årskursister mod reali-
serede 1.885 årskursister i 2020. Det gymnasiale område forventes i 2021 at  ligge 20 årskursister over
det realiserede for 2020, og området budgetterer derfor med 1.551 årskursister. I 2021 forventes
AVU-området at få en aktivitet på 384 årskursister, hvilket  er 30 årskursister mere end det realiserede
for 2020.
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Ledelsesberetning, fortsat

Årets budgetterede omsætning i 2021 er ca. kr. 175 mio. med et  driftsresultat  på 1,3 mio. kr. før ferie-
penge og 0,3 mio. kr. efter feriepenge. I lyset  af de senere års store finanslovsnedskæringer og afgivel-
sen af knap halvdelen af skolens AVU-aktivitet  t il FGU er det t ilfredsst illende, at  Aarhus HF & VUC i 2021
kan udarbejde et posit ivt  budget og igen forventer en vækst i årskursister.
I lyset  af de fortsat te økonomiske udfordringer vil det  i de kommende år være skolens hovedopgave at
sikre kvaliteten og rentabiliteten i vores uddannelser samtidig med, at vi vil gøre alt  hvad vi kan for at
bevare en god og udviklende læringsinstitut ion for vores kursister og en god og udviklende arbejdsplads
for vores medarbejdere. Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø vil være i skarpt  fokus i de kommende
år, grundet skolens pressede økonomi og det øgede arbejdspres som dette medfører for medarbejderne.

Målrapportering

Det  overordnede polit iske mål
Det er en kerneopgave for Aarhus HF & VUC at bidrage til realiseringen af især de to første elementer i
den uddannelsespolit iske målsætning fra ” Aftale om bedre veje til uddannelse og job
af 13. oktober 2017” , side 29:

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  t ilknytning til uddannelse eller arbejds-

markedet, være halveret ;
3. alle unge under 25 år der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddan-

nelse har ret  t il at  få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats
t ilbydes vejledning om mulighederne for at  øge deres formelle kompetencer på kort  og på læn-
gere sigt” .

Mange af skolens kursister har os som førstevalg i deres ungdomsuddannelse, mens andre kursister har
fejlslagne ophold på forskellige ungdomsuddannelser bag sig inden de bliver kursister hos os.  For begge
grupper er det  essentielt, at  de fastholdes i deres ungdomsuddannelse og gennemfører med et  godt re-
sultat .

For at  øge fastholdelsen af kursisterne har skolen i 2020 kont inuerligt arbejdet med at  forbedre studie-
miljøet  bl.a. i et  tæt og godt samarbejde med Kursistrådet om forskellige faglige og sociale arrangemen-
ter.  Gennem et tæt og forpligtende samarbejde med Aarhus’ erhvervsskoler bidrager Aarhus HF & VUC
desuden t il at  tydeliggøre EUD-uddannelserne som en at trakt iv ungdomsuddannelsesvej for vores AVU-
kursister.

Tabel 1. Årselever

Antal årselever i finansåret 2016 2017 2018 2019 2020

HF enkelt fag 947 987 962 915 912

HF2 241 230 258 269 303

AVU 512 519 520 428 312

FVU 28 46 59 52 33

OBU 13 14 15 12 9

SOF 0 0 0 17 25

GSK 268 268 288 248 291

Årselever i alt 2.009 2.064 2.102 1.941 1.885
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Tabel 2. Fuldførelsesprocent, 2-årigt  HF

2-årigt HF 2015 2016 2017 2018 2019

55% 63% 60% 67% 58%

År 2015-2019 er trukket fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus, jf. vejledningen. Tallene
for 2015-2018 er hentet igen, da der er ændringer i forhold t il tallene hentet til regnskab 2019.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt  regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Aarhus HF & VUC for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler
og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens
regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomiske Administrat ive Vejledning
(www.oav.dk) og styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2020 med t ilhø-
rende vejledning.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt  om indregning og måling

Akt iver indregnes i balancen, når det  er sandsynligt, at  fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde inst itu-
t ionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

Visse finansielle akt iver og forpligtelser måles t il amort iseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbet iden. 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 løbet iden.

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 taxametert ilskud vedrørende det kommende fi-
nansår, optages i balancen som en kortfristet  gældspost og indtægtsføres i det f inansår 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 salgsaf tale

► salgsprisen er fast lagt

► 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 afskr ivninger, 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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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt  regnskabspraksis, fortsat

Segmentoplysninger

I de særlige specifikat ioner 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 afsnit tet "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

► Akt iviteter med særligt  t ilskud.

Fordelingsnøgler

Lærerlønsomkostninger der ikke direkte kan henføres til enkelt uddannelse, fordeles ef ter 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 amort isering af realkredit lån.

Balancen

Materielle anlægsakt iver

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyt tet  anskaffelsen indtil det t ids-
punkt, hvor aktivet  er klar til at  blive taget i brug. For egne fremstillede akt iver omfatter kostprisen di-
rekte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
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Anvendt  regnskabspraksis, fortsat

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært
over akt ivernes forventede brugst id, der udgør:

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

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

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50 % ved nyanskaffelser.

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

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

Eventuelle modtagne tilskud, donat ioner eller gaver under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter.
Eventuelle modtagne tilskud, donat ioner eller gaver over 1 mio. kr. t il f inansiering af anlægsaktiver ind-
regnes som periodiserede anlægsakt iver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende
i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsakt ivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen t il amort iseret kostpris eller en lavere nettorealisat ionsværdi, hvilket
her svarer t il 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 institut ionens erfaringer fra
t idligere år.

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under akt iver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
ef terfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles t il kursværdien på balancedagen.

Gældsforpligtelser

For fastforrentede lån, som realkredit lån, og lån hos kreditinstitut ter indregnes ved lånoptagelse med
det modtagne provenu efter fradrag af afholdte t ransaktionsomkostninger. I ef terfølgende perioder må-
les de lånene t il amort iseret  kostpris svarende t il den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effek-
t ive 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 t il nominel værdi.
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Anvendt  regnskabspraksis, fortsat

Finansielle instrumenter

Den negative dagsværdi af f inansielle instrumenter indregnes under posten ”Finansielle instrumenter”
under langfristede gældsforpligtelser. En eventuel posit iv dagsværdi af f inansielle instrumenter indreg-
nes under posten ” Finansielle instrumenter”  under finansielle anlægsaktiver.

Et realiseret tab/ en realiseret  gevinst  ved indfrielse af et f inansielt  instrument omkostningsføres/ ind-
tægtsføres i resultatopgørelsen, men kan eventuelt  amortiseres over det nye låns løbet id, hvis der er
tale om en reel låneomlægning af sammenlignelige lån.

Periodeafgrænsningsposter (passiver)

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

Pengest rømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser inst itutionens pengestrømme for året  opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsakt ivitet , årets forskydning i likvider samt institut ionens likvider ved årets begyndelse og
afslutning samt institut ionens samlede likviditet t il rådighed ved årets slutning.

Pengestrøm fra driftsakt ivitet

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
kort fristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af  værdipapirer, ma-
terielle- og f inansielle anlægsakt iver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra f inansier ingsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit .

Samlet  likviditet t il rådighed

Samlet likviditet  t il rådighed omfatter likvider (både bankindestående og træk på kassekredit ), reste-
rende trækningsmulighed på kasse- og byggekredit  samt værdipapirer.
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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

Årselev En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.

Årselever, indtægtsdækket virksomhed

Kursister, som modtager undervisning ved afholdelse
af kurser under indtægtsdækket virksomhed. Omsæt-
ningen omregnes til årselever, dvs. omsætning divide-
ret  med gennemsnitlig indtægt pr. kursus område er
lig med antal årselever.

Konsulentbistand afholdt under indtægtsdækket virk-
somhed medtages ikke.

Udvikling i procent i antal årselever i alt
Årselever i alt i dette regnskabsår − Årselever i alt forr ige år

årselever i alt forr ig år x 100

Årsværk
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere
inkl. delt idsansatte omregnet t il helt idsansatte. Års-
værksnormen er 1.924 t imer

Ledelse og administration pr. 100 årselever Årsværk − ledelse og administration x 100
årselever i alt

Øvrige årsværk pr. 100 årselever Årsværk marketing+ bygningsdrift + aktiviteter med særligetilskud
+ administrative fællesskaber( vært) x 100

årselever i alt

Lønomkostninger vedr. undervisningens gen-
nemførsel pr. 100 årselever Lønomkostninger til undervisningensgennemførelse x 100

årselever i alt

Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever
Lønomkostninger til ledelse og administration + marketing

 +  bygningsdrift +  aktiviteter med særlige tilskud
+ administrative fællesskaber (vært) x 100

årselever i alt

Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever
Lønomkostninger pr. 100 årselever, undervisningens
gennemførsel + Lønomkostninger pr. 100 årselever,
øvrige
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Lønomkostninger i pct. af omsætningen Lønomkostninger i alt x 100
omsætning i alt

Nøgletal t il understøttelse af god økonomistyring

Aktivitetsstyring

Årsværk pr. 100 årselever Årsværk i alt x 100
årselever i alt

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever
Årsværk − undervisningens gennemførelse x 100

årselever i alt

Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er
omfattet af chefaftalens dækningsområde op-
gjort  som pct. af omsætningen.

Samlede lønomkostninger for alle chefer,der er omfattet
af chefaftalens dækningsområde x 100

omsætning i alt

De gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr.
chefårsværk, for gruppen af  chefer, der er an-
sat i henhold til chefaftalen.

Samlede lønomkostninger for alle chefer,der er ansat
i henhold til chefaftalen

chefårsværk i alt

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter  pr. årselev Samlet antal kvadratmeter
årselever i alt

Bygningsudgif ter/ Huslejeudgifter pr. kvadrat-
meter Samlet omkostninger til husleje og bygninger

Samlet antal kvadratmeter

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter Samlet omkostning til forsyning
Samlet antal kvadratmeter

Finansielstyring

Finansieringsgrad (%) Langfr istet gældsforpligtelser x 100
Materielle anlægsaktiver

Andel af realkredit lån med variabel rente i pct . Andel af realkreditlån med variabel rente x 100
Samlederealkreditlån

Andel af realkredit lån med afdragsfrihed i pct . Andel af realkreditlån med afdragsfr ihed x 100
Samlederealkreditlån



Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020

Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note 2020 2019

kr. kr.

Omsætning
1 Statst ilskud 161.101.993 163.221.348
2 Deltagerbetaling og andre indtægter 11.480.865 13.781.480

Omsætning i alt 172.582.857 177.002.828

Omkostninger
3 Undervisningens gennemførelse -124.841.903 -133.209.121
4 Markedsføring -195.053 -186.738
5 Ledelse og administrat ion -21.249.853 -21.531.150
6 Bygningsdrift -24.274.729 -19.873.369
7 Akt iviteter med særlige t ilskud -843.554 -1.209.021

Omkostninger i alt -171.405.092 -176.009.399

Resultat  før finansielle poster 1.177.765 993.430

8 Finansielle indtægter 69.973 113.558
9 Finansielle omkostninger -2.187.284 -2.363.793

Årets resultat -939.546 -1.256.806
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020

Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note 2020 2019

kr. kr.

AKTIVER

Anlægsakt iver

10 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 295.636.749 299.550.943

Udstyr 831.799 1.886.814

Inventar 0 1.882.438

296.468.548 303.320.195

Anlægsakt iver i alt 296.468.548 303.320.195

Omsætningsakt iver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg af varer og t jenesteydelser 911.421 454.367

Andre t ilgodehavender 981.551 660.560

1.892.972 1.114.927

Værdipapirer 5.358.270 6.608.657

Likvide beholdninger 25.072.882 22.850.355

Omsætningsakt iver i alt 32.324.124 30.573.939

AKTIVER I ALT 328.792.672 333.894.134
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020

Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note 2020 2019

kr. kr.

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital pr. 1/ 1 2007 -6.406.812 -6.406.812

12 Egenkapital i øvrigt 106.431.808 107.659.549

Egenkapital i alt 100.024.996 101.252.737

Langfristede gældsforpligtelser

13 Realkreditgæld 147.789.624  154.270.231

14 Finansielle instrumenter 9.308.506 9.020.311

15 Skyldige indfrosne feriemidler 0 4.474.506

Langfristede gældsforpligtelser i alt 157.098.130 167.765.048

13 Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 6.580.562 6.537.093

16 Gæld t il pengeinst itut ter 0 0

Skyldig løn 4.733.099 1.748.003

Feriepengeforpligtelse 8.563.980 13.264.779

Skyldige indfrosne feriemidler 12.447.582 0

Mellemregning med Børne - og Undervisningsministeriet 15.296.010 21.040.886

Leverandører af varer og t jenesteydelser 5.056.754 3.824.417

Anden gæld 4.771.147 4.697.270

Periodeafgrænsningsposter 14.220.411 13.763.902

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 71.669.545 64.876.349

Gældsforpligtelser i alt 228.767.676 232.641.398

PASSIVER I ALT 328.792.672 333.894.134

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

18 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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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020

Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note 2020 2019

kr. kr.

Årets resultat -939.546 -1.256.806

Reguleringer vedrørende ikke kontante poster:
Af- og nedskr ivninger 6.018.519 6.730.682

Afskrivning af låneomkostninger 93.008 93.008

Tab/ avance ved afhændelse af anlægsakt iver 1.380.628 17.482

7.492.155 6.841.172

Ændringer i driftskapital:
Ændring i t ilgodehavender -778.045 1.016.358

Ændring i skyldig løn 2.985.096 -1.004.335

Ændring i feriepengeforpligtelse -4.700.798 -7.009.838

Ændring i leverandører af varer og t jenesteydelser,

samt anden gæld m.v. -3.982.153 1.458.663

Ændring i skyldige indefrosne mider t il feriefonden 7.973.076 4.474.506

1.497.176 -1.064.646

Pengestrømme fra driftsakt ivitet 8.049.785 4.519.720

Køb af materielle anlægsakt iver -547.500 -1.598.760

Salg af værdipapirer 1.250.387 4.157.107

Pengestrømme fra investeringsakt ivitet 702.887 2.558.347

Udspaltning af likvidformue t il FGU pr. 1. august  2019 0 -10.815.044

Afdrag/ indfrielse, realkredit lån -6.530.146 -6.481.740

Pengestrømme fra finansieringsakt ivitet -6.530.146 -17.296.784

Ændring i likvider 2.222.527 -10.218.717

Likvider 1. januar 22.850.354 33.069.072

Likvider 31. december 25.072.881 22.850.355

Resterende trækningsmulighed (kassekredit ) jf . note 16 10.000.000 10.000.000

Værdipapirer jf . note 11 5.358.270 6.608.657

Samlet likviditet  t il rådighed ult imo 40.431.151 39.459.012
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020

Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

I 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 væsent lige begivenheder efter  regnskabsårets afslutning med betydning for

årets resultat .

Der er ikke konstateret  væsent lig usikkerhed om forsat  drift .
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020
Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2020 2019

kr. kr.

1 Statst ilskud

Undervisningstaxameter 120.253.801 122.229.642

Fællesudgiftst ilskud 26.207.570 26.489.723

Bygningstaxameter 15.028.985 15.726.864

Øvrige driftsindtægter -989.514 -1.079.517

Særlige t ilskud 601.151 -145.364

161.101.993 163.221.348

2 Deltagerbetalinger og andre indtægter

Deltagerbetalinger, uddannelser 7.438.487 7.712.267

Anden ekstern rekvirentbetaling 3.188.202 4.851.911

Andre indtægter 854.175 1.217.302

11.480.865 13.781.480

3 Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger 116.243.364 122.223.262

Afskrivninger 929.791 1.315.699

Øvrige omkostninger 7.668.749 9.670.160

124.841.903 133.209.121

4 Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger 107.944 105.463

Øvrige omkostninger 87.109 81.274

195.053 186.738
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020
Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2020 2019

kr. kr.

5 Ledelse og administrat ion

Løn og lønafhængige omkostninger 16.358.389 15.488.887

Afskrivninger 132.435 290.877

Øvrige omkostninger 4.759.029 5.751.387

21.249.853 21.531.150

6 Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 3.377.567 3.800.849

Afskrivninger 4.956.294 5.124.106

Øvrige omkostninger 15.940.868 10.948.414

24.274.729 19.873.369

7 Aktiviteter med særlige t ilskud

Løn og lønafhængige omkostninger 470.679 737.853

Øvrige omkostninger 372.875 471.168

843.554 1.209.021

8 Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 69.973 113.558

Kursgevinster på værdipapirer 0 0

69.973 113.558

9 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre f inansielle omkostninger 2.094.000 2.184.555

Kurstab på værdipapirer 93.284 179.238

2.187.284 2.363.793
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020
Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

10 Materielle anlægsakt iver
Grunde og

bygninger

Kostpris 1. januar 319.097.689

Tilgang i årets løb 547.500

Afgang i årets løb 0

Kostpris 31. december 319.645.189

Akk. afskrivninger 1. januar 19.546.746

Årets afskrivninger 4.461.694

Tilbageførte afskrivninger 0

Akk. afskrivninger 31. december 24.008.440

Regnskabsmæssig værdi 31. december 295.636.749

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2020 udgør 112.000 t .kr.

Seneste vurdering  pr. 1. oktober 2019

Der er foretaget forbedringer som ikke indgår i vurderingen t il en samlet  værdi af 31.910 t .kr.

Materielle anlægsakt iver Udstyr  Inventar

Kostpris 1. januar 10.663.984 9.393.013

Tilgang i årets løb

Afgang i årets løb -2.735.991 -9.393.014

Kostpris 31. december 7.927.993 0

Akk. afskrivninger 1. januar 8.777.170 7.510.576

Årets afskrivninger 1.055.015 501.810

Tilbageførte afskrivninger -2.735.991 -8.012.386

Akk. afskrivninger 31. december 7.096.194 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 831.799 0
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020
Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2020 2019

kr. kr.

11 Værdipapirer

Obligat ioner 5.358.270 6.608.657

Saldo 31. december 5.358.270 6.608.657

12 Egenkapital i øvrigt

Saldo pr. 1. januar 107.659.548 121.528.843

Årets resultat -939.546 -1.256.806

Udspaltet  egenkapital t il FGU 0 -10.815.045

Regulering af markedsværdi af renteswap -288.195 -1.797.444

Saldo 31. december 106.431.807 107.659.548

13 Realkreditgæld

Realkredit  Danmark, obligat ionslån 156.610.419 163.140.565

Låneomkostninger -2.240.233 -2.333.241

154.370.186 160.807.324

Afdrag, der forfalder inden 1 år 6.580.562 6.537.093

Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år 26.244.201 26.111.759

Afdrag, der forfalder efter 5 år 123.785.656 130.491.705

156.610.419 163.140.557

14 Finansielle instrumenter

Rentecap, Danske Bank, udløb 30.12.2024 1.076.060 1.364.515

Rentecap, Danske Bank, udløb 30.12.2030 2.900.891 2.700.182

Rentecap, Danske Bank, udløb 30.12.2044 5.331.555 4.955.614

9.308.506 9.020.311
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020
Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2020 2019

kr. kr.

15 Anden langfristet  gæld

Skyldige indefrosne feriemidler 0 4.474.506

Afdrag, der forfalder inden 1 år 0 0

Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år 0 4.474.506

Afdrag, der forfalder efter 5 år 0 0

0 4.474.506

16 Gæld t il pengeinst itut ter

Kassekredit 0 0

0 0

Kreditmaksimum 10.000.000 10.000.000

Heraf anvendt pr. 31. december 0 0

Resterende trækningsmulighed 10.000.000 10.000.000

Anvendt kredit  i alt  ult imo 0 0

17 Pantsætninger og sikkerhedsst illelser

18 Andre forpligtelser

Ingen

Til sikkerhed for gæld t il realkredit inst itut ter, 156.610 t .kr., er der givet  pant i grunde og

bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 295.637 t .kr.
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020

Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Særlige specifikat ioner

2020 2019

kr. kr.

Udlagte akt iviteter

Videresendte t ilskud m.v. vedrørende akt iviteter udlagt t il

andre 16.488.261 25.435.332

Modtagne t ilskud m.v. vedrørende akt iviteter gennemført

for andre 248.006 169.603

Personaleomkostninger

Lønninger 121.785.712 126.290.526

Pensioner 12.898.342 13.920.436

Andre omkostninger t il social sikring 1.873.889 2.145.351

136.557.943 142.356.313

Lønomkostninger t il chefløn
De samlede lønomkostninger for alle chefer på

inst itut ionen, der er omfattet  af chefaftalens

dækningsområde 10.690.203 11.419.575
De samlede lønomkostninger for alle chefer på

inst itut ionen, der er ansat i henhold t il chefaftalen 10.690.203 9.899.034

Honorar t il bestyrelsesvalgt  revisor

Honorar for lovpligt ig ordinær revision 261.660 249.213

Honorar for lovpligt ig ekstraordinær revision 26.100 77.500

Honorar for andre ydelser end revision 16.500 16.000

Honorar i alt 304.260 342.713
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Aarhus HF & VUC

Årsrapport  2020

Skolekode 751.247

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Særlige specifikationer

2020 2019 2018 2017 2016########

Indtægtsdækket virksomhed i Danmark kr. kr. kr. kr. kr.

Indtægter 0 0 37.050 406.674 549.400

Direkte og indirekte lønomkostninger 0 0 -20.683 -185.296 -243.828

Andre direkte og indirekte omkostninger 0 0 -5.205 -159.120 -213.911

Resultat 0 0 11.162 62.258 91.661

Akkumuleret resultat 197.146 197.146 197.146 185.984 123.726

Specifikat ion af udgifter vedr. investeringsrammen

Afholdte udgifter ekskl. Udgifter, der er omkostningsført  i resultatopgørelsen

Angivet  i hele kr. Bygninger Udstyr Inventar

Nyt 547.500 0 0

Brugt 0 0 0

Samlet tilgang 547.500 0 0

IT-omkostninger, angivet i hele kr. 2020 2019

Interne personaleomkostninger til it  (it-drift/ -vedligehold/ -udvikling) 658.074 315.290

It  - systemdrift 3.129.469 4.052.073

It  - vedligehold 776.550 1.112.081

It  - udviklingsomkostninger 308.340 379.068

Udgifter t il it-varer t il forbrug 1.931.597 1.874.535

I alt 6.804.030 7.733.047
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