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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021 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 til § 39, stk. 4 i regnskabsbe-
kendtgørelsen 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 28. marts 2022

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 28. marts 2022

Bestyrelse

Hans Halvorsen
Formand

Berit Eika
Næstformand

Mogens Birkebæk

Peter Moesgaard Louise Schmidt Karen Frederiksen

Alberte Bagger Stenfeldt 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 (institutionen) for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøms-
opgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets regnskabsparadigme og vejledning for 2021, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt be-
kendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse med statens regnskabsregler.

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 Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24.
november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnska-
bet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Ac-
countants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere eti-
ske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere [institutionen], 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, idet revisionen udføres på grund-
lag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november
2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymna-
siale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.], altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når så-
dan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent-
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomi-
ske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Aarhus HF & VUC
Årsrapport 2021

Skolekode 751.247

5

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, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110
af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager 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 inkonsistente 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 indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til statens regnskabsregler.

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 statens
regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporterin-
gen.

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 aktiviteter], der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
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ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og ef-
fektivitet.

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 aktiviteter, 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 28. marts 2022
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

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

Præsentation 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
uddannelse, beskæftigelse og personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste for-
stand.

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/beskæftigelse 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 til-
trække 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 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), Supplerende overbygningsforløb (SOF), Gymnasial Supplering
(GS) samt koordination af GS i Region Midtjylland 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 1.828, hvilket udgør et fald på 57 årskursister i forhold til
2020 og et fald på 107 årskursister i forhold til 2021-budgettet.

På det gymnasiale område blev der i alt 62 årskursister færre end budgetteret, og det samlede årskur-
sisttal for det gymnasiale område blev 1.489. På AVU-området blev årskursisttallet 339, svarende til 45
årskursister færre end budgetteret og 15 årskursister færre end i 2020. Det gymnasiale område har
haft et fald i forhold til 2020 på 3%, hvilket primært hænger sammen med færre årselever på HF-E og
GS. AVU har haft en lavere aktivitet i 2021 i forhold til 2020 på 4%. Aktiviteterne på det gymnasiale om-
råde udgør 81%, mens aktiviteterne på AVU udgør 19%, hvilket svarer til fordelingen i 2020.

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 at give et fagligt løft - og nogen gange også et menneskeligt løft - til en meget
bred målgruppe med meget forskelligartede forudsætninger for uddannelse.
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Ledelsesberetning, fortsat

Derfor er det meget tilfredsstillende, at tal fra Børne- og 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. De senest tilgængelige tal for social
løfteevne (2019-tal) viser endda, at Aarhus HF & VUC har landets højeste sociale løfteevne på HF2.

Der laves ikke tilsvarende statistikker på AVU-området. AVU-området har i 2021 arbejdet med at konso-
lidere sig. Der er to primære årsager til behovet for konsolidering: 1) udspaltningen i 2019 til FGU af en
stor del af aktiviteten og 2) et yderligere faldende optag, som slog markant igennem i efteråret 2021.
AVU-området har i 2021 gennemført en række nye og spændende udviklingsinitiativer med sigte på at
styrke fagligheden og kvaliteten af uddannelsestilbuddet.

AVU-området

Årskursisttal og gennemførelse

Årselever Budget
2021

Realiseret
2021 Ændring Ændring i %

AVU 268 231 -37 -14%

AVU online 69 74 5 7%

FVU 37 28 -9 -24%

OBU 10 6 -4 -40%

I alt 384 339 -45 -12%

AVU samlet (skoleår) 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Gennemførelse 71% 73% 70%

Prøvedeltagelse 63% 72% 67%

AVU-området har samlet haft 339 årskursister i 2021, hvilket er 45 færre end budgetteret og et fald på
4% i forhold til 2020.

Den ordinære AVU-aktivitet i 2021 er 18 årselever mindre end aktiviteten i 2020 og 37 årselever under
budgettet for 2021. Faldet formodes at hænge sammen med den aktuelle højkonjunktur, hvor mange
potentielle AVU-kursister har forholdsvist let ved at få job. Tallet for gennemførsel på AVU er i skoleåret
2020/2021 tilbage på niveauet fra før COVID-19. Prøvedeltagelsen i 2021 er faldende, men dog fortsat
højere end skoleåret 2018/2019. I skoleåret 2020/2021 blev der grundet COVID-19 også aflyst eksa-
mener, og de kursister som gennemførte fik i stedet en standpunktskarakter, der blev ophøjet til eksa-
menskarakter.

Online-tilbuddet ligger i 2021 7% over budgettet, og er 11 årselever over 2020 niveau. FVU- og OBU-
aktiviteten i 2021 er under budget og hænger naturligt sammen med de store perioder med COVID-19
nedlukninger.
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Ledelsesberetning, fortsat

Pædagogiske tiltag 2021
Også i 2021 har COVID-19 haft stor indflydelse på kursisternes skolegang og medarbejdernes arbejdsvil-
kår. Nedlukninger, restriktioner og ikke mindst ændringer i restriktioner har i betydeligt omfang påvirket
kursisternes læring negativt. Samtidig har de ændrede vilkår givet anledning til en særlig indsats på IT-
området, hvor der generelt er sket et løft i kursisternes kompetencer. Vi har som skole prioriteret lærer-
nes IT-kompetencer indenfor digital læring, hvor der med integrationen af virtuel undervisning er sket et
markant fagligt løft - både teknisk, praktisk og didaktisk i lærergruppen. Lærernes kompetenceudvikling
har været et særligt fokus i forbindelse med vores arbejde med professionelle læringsfællesskaber, vej-
ledning og mere målrettet visitering. Endelig har vi fortsat haft en særlig indsats på vores Online-tilbud,
hvor alle fag på AVU og HF er blevet konceptcertificeret.

Vi har blandt andet arbejdet med følgende konkrete udviklingsinitiativer:

Fortsat udvikling af skolen som bæredygtig skole orienteret mod FN’s verdensmål

Skolen har etableret et Grønt Råd og fortsat udviklingen af en idébank. Samarbejdet i faggrupperne har
blandt andet omfattet implementering af opgaver og emner i undervisningen, som inddrager FN’s ver-
densmål. Endelig gennemførtes i uge 41 en emneuge om det tredje verdensmål - sundhed og trivsel.

Udvikling af VEU-området lokalt, regionalt og nationalt

I foråret 2021 godkendte STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) skolens ansøgning om
midler til projektet Update/upgrade, som har et særligt fokus på ordblinde samt læse- og skrivesvage
borgere. Aarhus HF & VUC er hovedansøger mens søsterskolerne i Horsens, Silkeborg, Viborg og Ran-
ders alle er med som projektdeltagere. Dermed indgår implementeringen af projektet i VUC-samarbejdet
om VEU i region Midtjylland. Med henblik på at udvikle samarbejdet med Jobcentret, gennemførte vi fæl-
les informationsmøder mellem AVU og gym-afdelingen, hvor vi fik lejlighed til at præsentere skolens til-
bud og informere de deltagende UU-vejledere om skolens mange facetter.

Udvikling af nye AVU- og FVU-baserede tilrettelæggelser, som fremmer kursisternes overgang til
videre uddannelse

Forsøget med halvårlige tilrettelæggelser af AVU-tilbud blev gennemført og evalueret. Grundet Co-
ronaperioden er ”forsøgsperioden” udvidet og en endelig evaluering gennemføres i 2022. De første re-
sultater ser lovende ud for de fleste fag, da korte forløb ser ud til at øge kursisternes chance for såvel
gennemførsel som et godt resultat.

Løbende aktuelle faglige workshops, minikurser og virtuelle dage som kvalificerer og skaber fælles-
skab (”når det faglige skaber fællesskab”)

I efteråret 2021 gennemførte vi emneorienterede minikurser inden for eksamensteknik, dansk, engelsk
og matematik. For eksempel: klar til eksamen, lyrik, genre, dansk grammatik, kortfilm, eventyr, procent-
regning/brøker, ligninger, regneark, privatøkonomi og fonetik.

Desuden etablerede vi forsøg med månedlige virtuelle skoledage, hvor kursisterne skulle modtage al un-
dervisning online. Endelig gennemførte vi forsøg med digital lektiehjælp i dansk, dsa og matematik.

Styrke praksisfællesskaberne i afdelingen for at sikre høj faglighed, kvalitet og gode relationer

Faggruppekommissorier er blevet opdateret og implementeres i skoleåret 21-22. Faggruppeformænd
blev opkvalificeret gennem kursusforløb om professionelle læringsfællesskaber. I tilknytning hertil udvik-
ler hver faggruppe en langsigtet strategi med udgangspunkt i de nye kommissorier i samarbejde med
skolens e-didaktikere
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Nedbringelse af frafald og fravær bl.a. gennem øget brug af kompenserende hjælpemidler og mål-
rettet vejledning.

Vejledningen har i samarbejde med ledelsen udviklet en procedure og indholdsbeskrivelse for optagel-
sessamtalen. Målet for optagelsessamtalen er, at kursistens mål tydeliggøres og bliver en afgørende
motivationsfaktor for kursistens gennemførsel og resultat. Kompenserende hjælpemidler i undervisnin-
gen: Implementering og vejledning i anvendelsen af AppWriter for undervisere og kursister. Læsevejle-
derne har i efteråret 2021 gjort en særlig indsats på alle dansk-/dsa-hold med henblik på at introducere
kursisterne og lærerne til brugen af AppWriter. Øget matematikvejlederindsats med henblik på SPS-
støtte til kursister med matematikvanskeligheder: Matematikvejlederen har sat ekstraordinært ind over
for kursister med matematikvanskeligheder ud fra den nyeste viden på området og i samarbejde med
gym-afdelingen. Alle mat. g kursister er blevet testet med henblik på at identificere de kursister, der har
brug for SPS-støtte.

Det gymnasiale område

Årskursister – budgetteret/realiseret

Årskursister Budget 2021 Realiseret
2021 Ændring Ændring i %

HF-e alm. 655 625 -30 -5%
HF-e online 272 246 -26 -10%
HF2 331 336 5 2%
GS/SOF alm. 262 233 -29 -11%
GS/SOF online 31 49 18 58%
I alt 1.551 1.489 -62 -4%

Gennemførelsen, HF-enkeltfag, almindelig 2019 2020 2021
Prøvedeltagelse (baseret på antal tilmeldte på holdet) 66% 76% 73%

Andel, der går til eksamen (og for GS består) * 2019 2020 2021
HF-e alm. 89% 97% 93%
HF-e online 84% 97% 93%
GS – andel bestået 92% 95% 96%

*) Baseret på antal kursister på holdet ved undervisningens afslutning

Det gymnasiale område har samlet realiseret 1.489 årskursister i 2021, hvilket er 62 færre end budget-
teret og et fald på 3% i forhold til 2020.

I 2021 var antallet af realiserede årskursister på HF-enkeltfag 30 mindre end det budgetterede og i for-
hold til 2020 var det et fald på 34 årskursister. Faldet på HF-enkeltfag hænger primært sammen med
den aktuelle højkonjunktur, som får mange potentielle HF-e-kursister til at søge mod job i stedet. Gen-
nemførslen med eksamen på HF-enkeltfag var i 2021 på 93%, hvilket er højere end 2019, men lavere
end 2020. Dette hænger naturligt sammen med at en lang række kursister i 2021 ikke var til eksamen
grundet COVID-19 og i stedet fik en standpunktskarakter, der blev ophøjet til eksamenskarakter. Derfor
er prøvedeltagelsen stadig høj.

HF-online er i 2021 faldet med 7 årskursister i forhold til 2020 og ligger 10% under budgettet. Også her
er eksamensandelen påvirket af standpunktskarakterer.

På det 2-årige HF er der realiseret 336 årskursister, hvilket er en stigning på 33 årskursister i forhold til
2020. Dette hænger sammen med, at der fra august 2021 var en klasse mere på både 1. og 2. årgang.

SOF og GS opgøres her samlet, da SOF bliver afholdt efter de samme principper som GS. Antallet af
SOF/GS årskursister er i 2021 faldet med 34 i forhold til 2020. Væksten i SOF opvejer derfor ikke ned-
gangen i GS. Antal årskursister i 2021 ligger 11 under budgettet, og der ses en tydelig forskydning fra
det ordinære fremmødebaserede tilbud til online. Den forskydning kan nok tilskrives både ønsket om
fleksibilitet og COVID-19. Beståelsesprocenten er i 2021 fortsat høj.
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Pædagogiske tiltag i 2021

Initiativer genereret af Covid-19-situationen

Undervisningen i foråret 2021var meget påvirket af Coronaen med nedlukninger og delvis eller hel over-
gang til virtuel undervisning. Der blev fulgt op på, om hjemsendte kursister mistrivedes under nedluknin-
gerne, og der var tilbud om fysisk undervisning på skolen for de særligt sårbare. En del af sommerens
eksamener blev aflyst og erstattet af standpunktskarakterer, og der blev undervist i en længere periode
end normalt for at sikre det faglige udbytte og genskabe social trivsel. Erfaringen med effektiv og kvalifi-
ceret virtuel undervisning havde lærere og kursister fra 2020, men det var hårdt for alle at skulle gen-
nemføre virtuel undervisning så massivt.

I efteråret udnyttede vi en ekstraordinær coronabevilling fra ministeriet til ”fagligt løft”, dels til at lave
faglige brush-up-kurser i lektie-værkstedet men især til 2-lærerordninger, således at der på ca. 150 hold
var en ekstra lærer på i 20 undervisningsmoduler. Det betød, at så godt som alle undervisere både prø-
vede at være ”ekstralærer” og at have en ”ekstralærer” med i undervisningen. Erfaringerne herfra er
under evaluering.

Klasseledelse og relationsarbejde

Aktionslæringsprojektet ”ALLE MED” som har fokus på klasseledelse og relationsarbejde er fortsat fra
sidste skoleår med nye grupper af lærere. Projektet er tilpasset til at bestå af 4 kursusgange, ledet af 2
af skolens fakultetsdidaktikere. Imellem kursusgangene afprøver deltagerne aktioner vedrørende klasse-
ledelse og relationsarbejde på et af deres hold.

Klasseledelse og relationsarbejde var endvidere i fokus på gym-afdelingens tur til Sletten 20/9, hvor
norske Bente Vetland præsenterede en spændende model, kernekvadranten, som underviseren kan
bruge til at finde sine kvaliteter og faldgruber. En gruppe lærere arbejdede videre med modellen på et
senere pædagogisk arrangement på skolen.

Klasseledelse og relationsarbejde var også et tema til årets MUS med QTI (Questionnaire on Teacher In-
teraction). Kursisterne på et af lærerens hold udfyldte et spørgeskema om deres opfattelse af lærerens
klasseledelse, og læreren udfyldte samme skema 2 gange: dels ud fra hans/hendes opfattelse af
hans/hendes faktiske klasseledelse og ud fra hans/hendes idealopfattelse af god klasseledelse. Dialogen
til MUS tog udgangspunkt i en sammenstilling af de 3 skemaer.

Styrkede praksisfællesskaber

Projektet “Styrkede praksisfællesskaber i faggrupperne” igangsat efteråret 2020 blev udrullet videre i
2021. Formålet er at intensivere og professionalisere samarbejdet i alle faggrupper med henblik på, at
faggruppen fungerer som et stærkt, udviklende didaktisk fællesskab for faggruppens medlemmer. Sko-
lens fakultetsdidaktikere udgør den daglige ledelse af projektet. Der er i 2021 udarbejdet et faggruppe-
kommissorium, faggruppeformændene har været på kursus om formændenes rolle, faggrupperne har
formuleret fokusområder for årets arbejde og alle lærere har valgt en konkret udviklingsopgave (med et
omfang på 15 timer), som gennemføres sammen med en eller flere andre. Der er desuden lavet plan og
rammer for faggrupperejser.

Styrkelse af kursisternes skriftlige kompetencer

Der er arbejdet med forskellige initiativer: Best practice ift. hvordan den såkaldte fordybelsestid omsæt-
tes i opgaver i fagene, forbedret feedback på kursisternes skriftlige opgaver (bl.a. gennem elektroniske
retteprogrammer), ny skriftlighedsportal med ideer og overblik til undervisere og kursister, initiativer til
at forøge kursisternes afleveringsfrekvens mm. Vores fakultetsdidaktikere har ledet et udviklingsprojekt
for dansk-, engelsk- og matematiklærere med henblik på at optimere og effektivisere lærernes rettear-
bejde.
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Øvrige trivsels- og fagligt understøttende tiltag

Der er blevet skruet op for sociale arrangementer med flere cafeer og små events i skolehverdagen, og
der er etableret flere hygge- og spilområder på skolen, som også er tænkt som et alternativ til rygeakti-
viteten, der ikke længere er tilladt i skoletiden, da Aarhus HF & VUC blev røgfri skole pr. 1. august 2021.
Initiativerne skal også bakke op om etablering af en ”ungekultur” på skolen i forlængelse af, at der er
kommet direkte adgang fra 9. klasse til det to-årige HF.

På GS/SOF er der arbejdet med at give kursisterne en god start på de korte forløb ved at udvikle et
brush-up-materiale, som kursisterne kan arbejde sig igennem inden studiestart, ved at lave flere sociale
aktiviteter ifm. første mødegang og ved forsøg med at vejledningen følger mere op på SOF-kursisternes
udfordringer.

Den første klasse i den særlige tilrettelæggelse ”HF-fundamentet” blev oprettet august 2021. Tilrette-
læggelsen er under HFE og kursisterne går i et 3-årigt forløb. Målgruppen er psykisk sårbare, især kursi-
ster med angstdiagnoser, der kan betyde, at kursisten kan have svært ved at møde fysisk hver dag. Kur-
sisten kan som alternativ til fysisk fremmøde deltage hjemmefra eller fra den sociale forening Funda-
mentets lokaler, hvor alle kursister har tilknyttet en mentor. HF-Fundamentets stamlokale på skolen er
blevet indrettet med særligt videoudstyr, der giver fjernundervisningen en teknisk særlig høj kvalitet.

Årets økonomiske resultat
Årets økonomiske driftsresultat før feriepenge er et overskud på 1.257.004 kr., jf. nedenstående tabel,
hvilket ligger tæt på det budgetterede årsresultat. Resultatet efter feriepenge er på kr. 948.085 mod et
budget på kr. 342.050. Feriepengeforpligtelsen er naturligt under budget i 2021, da lønudgiften er fal-
det grundet færre årselever. Det har været muligt at fastholde et positivt resultat trods et fald i antal
årskursister i forhold til budgettet, og årets resultat for 2021 er derfor efter ledelsens opfattelse til-
fredsstillende.

Realiseret 2021 Budget 2021 Ændring

Det gymnasiale område 6.831.535 995.458 5.836.077

AVU-området -487.006 43.111 -530.117

Serviceområdet -5.087.525 245.231 -5.332.756

Resultat ekskl. feriepenge 1.257.004 1.283.800 -26.796

Ændring i feriepengeforpligtelsen -308.919 -941.750 632.831

Resultat inkl. feriepenge 948.085 342.050 606.035

COVID-19 kan på en lang række områder tydeligt ses i økonomien. Der er kommet nye omkostninger til,
mens andre er faldet bort. Aarhus HF & VUC har også modtaget særtilskud til ekstra rengøring, testcen-
ter, udvikling af fjernundervisning og fagligt løft af kursisterne.

Hen over forår/sommer blev skolens festsal forandret til testcenter for skolens medarbejdere og kursi-
ster, og der blev rengjort og afsprittet på alle knudepunkter. Begge dele for at holde skolen i gang i et
ellers Covid-19 påvirket samfund. I foråret blev der udviklet undervisningsmateriale til fjernundervisning
og etableret hybridlokaler som i særlig grad understøtter virtuel undervisning. Efter genåbningen i for-
året blev der endvidere sat fokus på at give kursisterne et fagligt løft, ved at tilbyde ekstra undervis-
ningstimer, minikurser og timer med dobbelt lærerdækning.

Fra regnskab 2021 er der i årsrapporten medtaget en specifikation med formålsregnskabet. Udgangs-
punktet for Aarhus HF & VUC er, at indtægter og omkostninger, der ikke hidrører fra undervisning, bog-
føres direkte på formål, men omkostninger til undervisning i første omgang bogføres efter skolens pæ-
dagogiske hovedområder, dvs. det gymnasiale område og AVU-området. I forbindelse med årsafslutnin-
gen fordeles omkostninger til de enkelte uddannelsesformål efter fordelingsnøgle. Aarhus HF & VUC har
som tidligere år valgt en fordelingsnøgle efter korrigerede årselever.
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Antallet af årselever i 2021 blev 107 årselever under budgettet på trods af, at skolen efter 1. halvår var
17 årselever foran budgettet. Kursist/lærerratioen faldt og udgifterne pr. årselev er steget i 2021.

Udgifter pr. årselev Realiseret 2020 Realiseret 2021

Det gymnasiale område 65.532 66.491

AVU-området 64.237 68.127

Det gymnasiale område kom ud af 2021 med et forbedret resultat i forhold til det budgetterede, hvilket
hænger sammen med, at det til dels har været muligt at tilpasse omkostningerne til efterårets aktivitets-
fald. Den stigende udgift pr. årselev hænger primært sammen med, at der er anvendt ekstra timer til
fagligt løft af kursisterne. Kursist/lærerratioen er faldet med 0,2, således at ratioen i 2021 ligger på
10,0. Korrigeres der for de medarbejdere, som ikke underviser, ligger kursist/lærerratioen på 10,8.

AVU-områdets realiserede resultat ligger under det budgetterede, hvilket kan tilskrives et aktivitetsfald,
hvor det ikke har været muligt at tilpasse omkostningerne, da udfordringen er relateret til små holdstør-
relser. Kursist/lærerratio ligger på 9,1 i 2021, mens den i 2020 var 9,3. Korrigeres der for de medarbej-
dere, som ikke underviser, ligger kursist/læreratioen på 9,6.

Serviceafdelingen har et negativt resultat for året på 5,1 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. under det bud-
getterede. Dette hænger primært sammen med, at Aarhus HF & VUC i 2021 har valgt at indfri 2 variable
kreditforeningslån med tilhørende CAP/FLOOR. Dette har resulteret i en negativ driftspåvirkning på 5,1
mio. kr. som følge af indfrielsen, indeholdende kurstab, låneomkostninger ved låneomlægning samt ind-
frielse af CAP/FLOOR.

Aarhus HF & VUC har i stedet optaget et 30-årigt, fastforrentet lån på 101 mio. kr., således at der for-
uden indfrielse blev tilført ekstra likviditet på ca. 11 mio. kr.

Aarhus HF & VUC valgte i 2021 at overføre de indefrosne feriemidler til feriefonden, hvilket betød et li-
kviditetstræk på 12,5 mio. kr.

Det likviditetsmæssige råderum er dertil begunstiget af, at skolen har en kassekredit på 10 mio. kr. For
løbende at tilpasse skolen til de økonomiske udfordringer arbejdes der med et 5-års-budget for 2022-
2026. Skolens robuste økonomi og likviditetsstyring vil derfor også kunne håndtere fremtidige udfor-
dringer.
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Hoved- og nøgletalsoversigt (5 års oversigt)

kr. 2021 2020 2019 2018 2017

Resultatopgørelse

Omsætning 172.247.120 172.582.858 177.002.828 193.689.487 190.192.000

Heraf statstilskud 161.396.170 161.665.238 163.221.348 177.521.141 172.853.000

Omkostninger -164.540.783 -171.405.093 -176.009.399 -192.058.564 -182.491.000
Resultat før finansielle og
ekstraordinære poster 7.706.337 1.177.765 993.430 1.630.923 7.701.000

Finansielle poster -6.758.245 -2.117.311 -2.250.236 -2.087.315 -1.938.000
Resultat før  ekstraordinære
poster 948.092 -939.546 -1.256.806 -456.392 5.763.000

Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 948.092 -939.546 -1.256.806 -456.392 5.763.000

Balance

Anlægsaktiver 293.351.370 296.468.548 303.320.195 308.469.599 313.362.000

Omsætningsaktiver 28.087.706 32.324.124 30.573.939 45.966.122 47.774.000

Balancesum 321.439.076 328.792.672 333.894.134 354.435.721 361.136.000

Egenkapital 106.460.722 100.024.995 101.252.737 115.122.031 116.127.000

Langfristet gældsforpligtelser 161.403.347 157.098.130 167.765.048 168.001.824 173.832.000

Kortfristet gældsforpligtelser 53.575.007 71.669.547 64.876.349 71.311.866 71.177.000

Pengestrømsopgørelse

Driftsaktivitet -9.812.624 8.049.785 4.519.720 6.324.374 -13.324.000

Investeringsaktivitet 2.518.009 702.887 2.558.347 -392.411 779.000

Finansieringsaktivitet 7.436.230 -6.530.146 -17.296.784 -6.436.688 -6.347.000

Pengestrøm, netto 141.615 2.222.526 -10.218.717 -504.603 -18.891.000

Likvider primo 25.072.882 22.850.356 33.069.072 33.573.562 52.465.000

Likvider ultimo 25.214.497 25.072.882 22.850.355 33.068.959 33.574.000

Samlet trækningsret pr. 31.
december jf. note 15 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Værdipapirer jf. note 11 884.248 5.358.270 6.608.657 10.765.765 12.276.419

Samlet likviditet til rådighed 36.098.745 40.431.152 39.459.012 53.834.724 55.850.419

Finansielle nøgletal i %

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

Likviditetsgrad 52,4 45,1 47,1 64,5 67,1

Soliditetsgrad 33,1 30,4 30,3 32,5 32,2
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Hoved- og nøgletalsoversigt (5 års oversigt), forsat

2021 2020 2019 2018 2017

Årselever

Årselever ekskl. udlagt aktivitet 1.828,1 1.885,4 1.941,2 2.102,0 2.064,0
Årselever, indtægtsdækket
virksomhed i Danmark 0,5 0,0 0,0 0,0 7,0

Årselever i alt 1.828,6 1.885,4 1.941,2 2.102,0 2.071,0

Aktivitetsudvikling i procent -3,0% -2,9% -7,7% 1,5% 2,6%

Erhvervsuddannelse - årselever

gennemført for andre: 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0

 udlagt til andre:

 - FVU 110,0 121,0 205,0 228,0 198,0

 - OBU 8,0 9,0 11,0 14,0 15,0

Årsværk
Årsværk inkl. ansatte på sociale
vilkår 231,9 233,4 257,7 274,2 275,0

Ansat på sociale vilkår i procent 3,9 3,9 4,3 4,4 3,6
Årsværk, der er ansat i henhold
til chefaftalen 13,7 12,8 11,9
Undervisningens gennemførsel
pr. 100 årselever 10,3 10,0 10,8 10,6 10,4
Ledelse og administration pr.
100 årselever 1,8 1,8 1,9 1,8 2,0

Øvrige pr. 100 årselever 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9

Årsværk i alt pr. 100 årselever 12,7 12,4 13,3 13,0 13,3

Lønomkostninger pr. 100 årselever i kr.
Lønomkostningner ved
undervisningens gennemførelse 6.024.775 6.165.594 6.296.304 6.046.957 5.868.781

Lønomkostninger øvrige 1.277.872 1.077.493 1.037.150 970.759 1.014.833
Lønomkostninger pr. 100
årselever i alt 7.302.648 7.243.088 7.333.454 7.017.716 6.883.613
Lønomkostninger i pct. af
omsætningen 77,5 79,1 80,4 76,2 75,0
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2021 2020 2019 2018 2017

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring

Aktivitetsstyring

Årsværk pr. 100 årselever 12,7 12,4 13,3 13,0 13,3

Undervisningsårsværk pr. 100
årselever 10,3 10,0 10,8 10,6 10,4

Samlede lønomkosninger for alle
chefer, der er omfattet af
chefaftalens dækningsområde
opgjort som pct. af omsætningen 6,5% 6,2% 6,5%

Gennemsnitlige samlede
lønomkostninger pr. chef-
årsværk for de chefer, der er
ansat i henhold til chefaftalen 824.461 838.447 833.954

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter pr. årselev 9,3 9,0 8,8 8,1 8,2
Huslejeudgifter pr. kvadratmeter
i kr. 708 556 430 566 538
Forsyningsomkostninger pr.
kvadratmeter i kr. 93 101 108 107 125

Finansielstyring

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

Gældsfaktor (gearing) 93,7 91,0 94,8 86,7 91,4

Andel i procent af realkreditlån
med variabel rente og
sikringsinstrument 38,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Andel i procent af realkreditlån
med afdragsfrihed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Der er ikke usikkerhed om den fortsatte 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 til det kommende år

Aarhus HF & VUC har siden 2016 været udfordret grundet store nedskæringer på finanslovene. Ned-
skæringerne har været både i form af omprioriteringsbidraget og en række andre mindre nedskæringer.
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 tilfældet på finansloven for 2021 og 2022, men
der var med fjernelsen af omprioriteringsbidraget alene tale om et stop for fortsatte yderligere nedskæ-
ringer og ikke tale om en tilbageførsel af midler. På finanslov 2021 blev HF2 dog sammen med de øvrige
gymnasiale ungdomsuddannelser begunstiget af et taxameterløft på 2%, mens voksenuddannelserne
måtte vente til finanslov 2022 med få et tilsvarende taxameterløft.

I efteråret 2021 blev VUC-sektoren ramt af et nationalt, betydeligt aktivitetsfald på AVU og HF-enkelt-
fag på grund af højkonjunkturen i samfundet. Dette aktivitetsfald fortsætter også ind i 1. halvår 2022 og
måske året ud. Kombinationen af mange års store nedskæringer, som ind til videre kun i begrænset om-
fang er blevet kompenseret, samt det aktuelle aktivitetsfald har bragt VUC-sektoren i knæ og er også
med til at sætte Aarhus HF & VUC under pres.

VUC’ernes konjunkturfølsomhed er med andre ord blevet meget synlig under den aktuelle højkonjunktur.
Dette har skabt tiltrængt politisk opmærksomhed på VUC-sektoren og har sat gang i overvejelser om der
kan skabes en ny økonomimodel, som vil gøre VUC-skolerne mindre konjunkturfølsomme og dermed
sikre en større grad af økonomisk stabilitet. Aarhus HF & VUC imødeser med stor forventning, om der i
2022 politisk vil blive besluttet en ny økonomimodel for VUC-sektoren, som kan gøre skolen mindre kon-
junkturfølsom i fremtiden.

I budgettet for 2022 er forventningerne til det samlede antal årskursister 1.802 årskursister mod reali-
serede 1.828 årskursister i 2021. Det gymnasiale område forventes i 2022 at ligge 35 årskursister un-
der det realiserede for 2021, og området budgetterer derfor med 1.454 årskursister. I 2022 forventes
AVU-området at få en aktivitet på 348 årskursister, hvilket er 9 årskursister mere end det realiserede
for 2021.

Årets budgetterede omsætning i 2022 er ca. kr. 169 mio. med et driftsresultat på 2,7 mio. kr. før ferie-
penge og 2,7 mio. kr. efter feriepenge.

I lyset af de fortsatte 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 læringsinstitution for vores kursister og en god og udviklende arbejdsplads
for vores medarbejdere. Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø vil være i fokus i de kommende år, grun-
det skolens pressede økonomi og det øgede arbejdspres som dette medfører for medarbejderne.

Likviditeten hen over året forventes at kunne imødegå driftens likviditetsbehov som budgetteret for
2022.
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Ledelsesberetning, fortsat

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 uddannelsespolitiske 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 tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarke-
det, 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 opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning
om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt”.

Mange af skolens kursister har os som førstevalg i deres uddannelse, mens andre kursister har fejlslagne
ophold på forskellige uddannelser bag sig inden de bliver kursister hos os.  For begge grupper er det es-
sentielt, at de fastholdes i deres uddannelse og gennemfører med et godt resultat.

For at øge fastholdelsen af kursisterne har skolen i 2021 kontinuerligt 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 til at tydeliggøre EUD-uddannelserne som en attraktiv ungdomsuddannelsesvej for vores AVU-
kursister.

Tabel 1. Årselever
Antal årselever i finansåret 2017 2018 2019 2020 2021

HF enkeltfag 987 962 915 912 871

HF2 230 258 269 303 336

AVU 519 520 428 312 305

FVU 46 59 52 33 28

OBU 14 15 12 9 6

SOF 0 0 17 25 38

GSK 268 288 248 291 244

Årselever i alt 2064 2102 1941 1885 1828

Tabel 2. Fuldførelsesprocent, 2-årigt HF
2-årigt HF 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

59% 67% 58% 72% 80%

År 2016-2020 er trukket fra Børne- og Undervisningsministeriets portal for uddannelsesstatistik, jf. vej-
ledningen. Tallene for 2016-2019 er hentet igen, da der er ændringer i forhold til tallene hentet til regn-
skab 2020.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Aarhus HF & VUC for 2021 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 Administrative Vejledning
(www.oav.dk) og styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2021 med tilhø-
rende vejledning.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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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Anvendt regnskabspraksis, fortsat

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

Omkostninger der både vedrører undervisning og fællesområder, administration og bygningsdrift
fordeles skønsmæssigt.

Omkostninger, afskrivninger og lønninger til undervisning fordeles med en fordelingsnøgle baseret på
korrigerede årselever. De korrigerede årselever tager højde for aktivitetens ressourcetræk.

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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Anvendt regnskabspraksis, fortsat

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.

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, donationer eller gaver under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter.
Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver over 1 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiver ind-
regnes som periodiserede anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende
i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

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 (aktiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien 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.
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Finansielle instrumenter

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

Et realiseret tab/en realiseret gevinst ved indfrielse af et finansielt instrument omkostningsføres/ind-
tægtsføres i resultatopgørelsen, men kan eventuelt amortiseres over det nye låns løbetid, 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.

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 samt institutionens samlede likviditet til rådighed ved årets slutning.

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 værdipapirer, ma-
terielle- og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit.

Samlet likviditet til rådighed

Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både bankindestående og træk på kassekredit), samlet
trækningsret pr. 31. december på kasse- og byggekredit samt værdipapirer.

Forklaring af nøgletal

For definitioner og opgørelsesmetoder for nøgletal henvises der til ”Vejledning om udarbejdelse af Års-
rapport 2021, gældende for institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse
m.v.” fra Børne- og undervisningsministeriet.
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Resultatopgørelse

Note 2021 2020

kr. kr.

Omsætning
1 Statstilskud 161.396.170 161.665.236
2 Deltagerbetaling og andre indtægter 10.850.950 10.917.620

Omsætning i alt 172.247.120 172.582.856

Omkostninger
3 Undervisningens gennemførelse -118.589.485 -124.841.904
4 Markedsføring -212.181 -195.053
5 Ledelse og administration -22.169.667 -21.249.853
6 Bygningsdrift -19.137.335 -24.274.729
7 Aktiviteter med særlige tilskud -4.432.115 -843.554

Omkostninger i alt -164.540.783 -171.405.093

Resultat før finansielle poster 7.706.337 1.177.763
8 Finansielle indtægter 30.125 69.973
9 Finansielle omkostninger -6.788.370 -2.187.284

Årets resultat 948.092 -939.548
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Balance

Note 2021 2020

kr. kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver

10 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 291.147.680 295.636.749

Udstyr 2.203.690 831.799

Inventar 0 0

293.351.370 296.468.548

Anlægsaktiver i alt 293.351.370 296.468.548

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 474.120 911.421

Andre tilgodehavender 1.415.077 981.551

Periodeafgrænsningsposter 99.764 0

1.988.961 1.892.972

Værdipapirer 884.248 5.358.270

Likvide beholdninger 25.214.497 25.072.882

Omsætningsaktiver i alt 28.087.706 32.324.124

AKTIVER I ALT 321.439.076 328.792.672
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Balance
Note 2021 2020

kr. kr.

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital pr. 1/1 2007 -6.406.812 -6.406.812

12 Egenkapital i øvrigt 112.867.534 106.431.807

Egenkapital i alt 106.460.722 100.024.995

Langfristede gældsforpligtelser
13 Realkreditgæld 157.582.475  147.789.624

14 Finansielle instrumenter 3.820.872 9.308.506

Langfristede gældsforpligtelser i alt 161.403.347 157.098.130

13 Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 5.517.965 6.580.562

15 Gæld til pengeinstitutter 0 0

Skyldig løn 2.856.819 4.733.099

Feriepengeforpligtelse 8.872.899 8.563.980

Skyldige indfrosne feriemidler 43.978 12.447.582

Mellemregning med Børne - og Undervisningsministeriet 14.132.452 15.296.010

Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.196.355 5.056.754

Anden gæld 1.204.828 4.771.149

Periodeafgrænsningsposter 12.749.711 14.220.411

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 53.575.007 71.669.547

Gældsforpligtelser i alt 214.978.354 228.767.677

PASSIVER I ALT 321.439.076 328.792.672

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

17 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 2021 2020
kr. kr.

Årets resultat 948.092 -939.546
Reguleringer vedrørende ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger 5.073.191 6.018.519
Afskrivning af låneomkostninger 1.294.024 93.008
Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver 0 1.380.628

6.367.215 7.492.155
Ændringer i driftskapital:
Ændring i tilgodehavender -95.989 -778.045
Ændring i skyldig løn -1.876.280 2.985.096
Ændring i feriepengeforpligtelse 308.919 -4.700.798
Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser,
samt anden gæld m.v. -3.060.977 -3.982.153
Ændring i skyldige indefrosne mider til feriefonden -12.403.604 7.973.076

-17.127.931 1.497.176

Pengestrømme fra driftsaktivitet -9.812.624 8.049.785
Køb af materielle anlægsaktiver -1.956.013 -547.500
Salg af værdipapirer 4.474.022 1.250.387

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 2.518.009 702.887

Afdrag/indfrielse, realkreditlån -93.563.770 -6.530.146
Optagelse af realkreditlån 101.000.000 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 7.436.230 -6.530.146

Ændring i likvider 141.615 2.222.526
Likvider 1. januar 25.072.882 22.850.356

Likvider 31. december 25.214.497 25.072.882

Samlet trækningsret (kassekredit) jf. note 15 10.000.000 10.000.000
Værdipapirer jf. note 11 884.248 5.358.270

Samlet likviditet til rådighed ultimo 36.098.745 40.431.152
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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 væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning med betydning for

årets resultat.

Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed om forsat drift.
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Noter

2021 2020

kr. kr.

1 Statstilskud
Undervisningstaxameter 128.412.880 131.035.933

Fællesudgiftstilskud 25.775.272 28.192.830

Bygningstaxameter 15.100.696 16.542.995

Øvrige driftsindtægter -13.139.730 -14.707.671

Særlige tilskud 5.247.052 601.151

161.396.170 161.665.238

2 Deltagerbetalinger og andre indtægter

Deltagerbetalinger, uddannelser 6.237.865 7.438.487

Anden ekstern rekvirentbetaling 3.389.799 2.624.958

Andre indtægter 1.223.286 854.175

10.850.950 10.917.620

3 Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger 110.169.035 116.243.364

Afskrivninger 584.122 929.791

Øvrige omkostninger 7.836.328 7.668.749

118.589.485 124.841.904

4 Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger 104.795 107.944

Øvrige omkostninger 107.386 87.109

212.181 195.053
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Noter

2021 2020

kr. kr.

5 Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger 16.395.009 16.358.389

Afskrivninger 0 132.435

Øvrige omkostninger 5.774.658 4.759.029

22.169.667 21.249.853

6 Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 3.531.433 3.377.567

Afskrivninger 4.489.069 4.956.294

Øvrige omkostninger 11.116.833 15.940.868

19.137.335 24.274.729

7 Aktiviteter med særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger 3.335.937 470.679

Øvrige omkostninger 1.096.178 372.875

4.432.115 843.554

8 Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 30.125 69.973

Kursgevinster på værdipapirer 0 0

30.125 69.973

9 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 6.754.966 2.094.000

Kurstab på værdipapirer 33.404 93.284

6.788.370 2.187.284
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Noter

10 Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 319.645.189

Tilgang i årets løb 0

Afgang i årets løb 0

Kostpris 31. december 319.645.189

Akk. afskrivninger 1. januar 24.008.440

Årets afskrivninger 4.489.069

Tilbageførte afskrivninger 0

Akk. afskrivninger 31. december 28.497.509

Regnskabsmæssig værdi 31. december 291.147.680

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2021 udgør 112.000 t.kr.

Seneste vurdering  pr. 1. oktober 2021
Der er foretaget forbedringer som ikke indgår i vurderingen til en samlet værdi af 31.910 t.kr.

Materielle anlægsaktiver Udstyr

Kostpris 1. januar 7.927.993

Tilgang i årets løb 1.956.013

Afgang i årets løb -318.912

Kostpris 31. december 9.565.094

Akk. afskrivninger 1. januar 7.096.194

Årets afskrivninger 584.122

Tilbageførte afskrivninger -318.912

Akk. afskrivninger 31. december 7.361.404

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.203.690
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11 Værdipapirer

Obligationer 884.248 5.358.270

Saldo 31. december 884.248 5.358.270

12 Egenkapital i øvrigt

Saldo pr. 1. januar 106.431.807 107.659.548

Årets resultat 948.092 -939.546

Regulering af markedsværdi af renteswap 5.487.634 -288.195

Saldo 31. december 112.867.533 106.431.807

13 Realkreditgæld

Realkredit Danmark, obligationslån 164.046.648 156.610.419

Låneomkostninger -946.208 -2.240.233

163.100.440 154.370.186

Afdrag, der forfalder inden 1 år 5.517.965 6.580.562

Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år 22.168.209 26.244.201

Afdrag, der forfalder efter 5 år 136.360.474 123.785.656

164.046.648 156.610.419

14 Finansielle instrumenter

Rentecap, Danske Bank, udløb 30.12.2024 0 1.076.060

Rentecap, Danske Bank, udløb 30.12.2030 0 2.900.891

Rentecap, Danske Bank, udløb 30.12.2044 3.820.872 5.331.555

3.820.872 9.308.506
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15 Gæld til pengeinstitutter
Oplysning om samlet træknigsret pr. 31. december,
kassekredit 10.000.000 10.000.000

Anvendt kassekredit pr. 31. december 0 0

Resterende trækningsret kassekredit 10.000.000 10.000.000

Anvendt kredit i alt ultimo 0 0

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

17 Andre forpligtelser

Ingen

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 164.047 t.kr., er der givet pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 291.148 t.kr.
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Særlige specifikationer

2021 2020

kr. kr.

Udlagte aktiviteter

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til
andre 14.673.244 16.488.261

Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført
for andre 134.457 248.006

Personaleomkostninger

Lønninger 118.312.522 121.785.712

Pensioner 13.204.634 12.898.342

Andre omkostninger til social sikring 2.019.053 1.873.889

133.536.209 136.557.943

Lønomkostninger til chefløn
De samlede lønomkostninger for alle chefer på
institutionen, der er omfattet af chefaftalens
dækningsområde 11.269.473 10.690.203
De samlede lønomkostninger for alle chefer på
institutionen, der er ansat i henhold til chefaftalen 11.269.473 10.690.203
De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i
direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste
chef, inklusiv øverste chef selv 3.660.479 0
Heraf udmøntet bonus/resultatløn/engangsvederlaf til
direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste
chef, inklusiv øverste chef selv. 0 0

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar for lovpligtig ordinær revision 273.719 261.660

Honorar for lovpligtig ekstraordinær revision 23.500 26.100

Honorar for andre ydelser end revision 32.774 16.500

Honorar i alt 329.993 304.260
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Særlige specifikationer

2021

kr.

Specifikation af formålsregnskabet

Statstilskud i alt 161.396.170

Deltagerbetaling og øvrige indtægter i alt 10.850.950

Omsætning i alt 172.247.120

Omkostninger til undervisningens gennemførsel

Gymnasiale uddannelser (EGYM og AGYM) 44.591.657

Almen voksenuddannelse 73.816.529

Introduktionskurser mm. 155.000

Indtægtsdækket virksomhed 26.300

Omkostninger til undervisningens gennemførsel i alt 118.589.486

Omkostninger til ledelse og administration

Markedsføring 212.182

Institutionsledelse 2.131.896

Undervisningens gennemførsel pr. 100 ÅE 87.109

Ledelse og administration pr. 100 ÅE 19.950.662

Omkostninger til ledelse og administration i alt 22.381.849

Omkostninger bygningsdrift

Rengøring 2.737.941

Forsyning 1.576.236

Øvrig drift 3.660.902

Husleje, afskrivning og ejendomsskat 5.332.610

Indvendig vedligeholdelse 1.047.625

Udvendig vedligeholdelse 47.001

Bygningsinventar og -udstyr 716.051

Omkostninger bygningsdrift i alt 15.118.366
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2021

kr.

Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud

Speciel pædagogisk støtte 1.223.286

Øvrige projekter 712.869

Fagligt løft 2.495.959

Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i alt 4.432.114

Omkostninger kantinedrift i alt 4.018.968

Finansielle poster i alt 6.758.244

Årets resultat 948.092
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2021 2020 2019 2018 I alt########

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

Indtægter 32.400 0 0 37.050 69.450

Direkte og indirekte lønomkostninger -21.800 0 0 -20.683 -42.483

Andre direkte og indirekte omkostninger -4.500 0 0 -5.205 -9.705

Resultat 6.100 0 0 11.162 17.262

Akkumuleret resultat 203.246 197.146 197.146 197.146

Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen

Afholdte udgifter ekskl. Udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen

Angivet i hele kr. Bygninger Udstyr Inventar

Nyt 0 1.956.013 0

Brugt 0 0 0

Samlet tilgang 0 1.956.013 0

IT-omkostninger, angivet i hele kr. 2021 2020

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 678.823 658.074

It - systemdrift 3.729.416 3.129.469

It - vedligehold 918.932 776.550

It - udviklingsomkostninger 0 308.340

Udgifter til it-varer til forbrug 1.527.785 1.931.597

Ledelse og administration pr. 100 ÅE 6.854.956 6.804.030
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