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Spaltningsplan og -redegørelse 

 

Undertegnede bestyrelse for 

Aarhus HF & VUC 
Dalgas Avenue 2 
8000 Aarhus C 

(herefter den Indskydende Institution) opretter herved følgende plan – og redegørelse for en ud-
spaltning (Spaltningen) af dele af VUC’et til  

S/I FGU-institutionen i Aarhus 
FGU-institutionen i Aarhus Kommune 
Olof Palmes Allé 39, st. 
8200 Aarhus N  

S/I FGU Østjylland 
FGU-institutionen i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner 
Engboulevarden 30 
8960 Randers SØ  

FGU Sydøstjylland S/I  
FGU-institutionen i Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg og Samsø kommuner  
Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 

 (de Modtagende Institutioner). 

 

Spaltningsgrundlaget 

Spaltningen foretages som følge af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, hvor 
aktiviteten1 for kursister under 25 år på AVU, FVU og OBU (med visse undtagelser i henhold til 
loven) og elever på KUU og EGU fra og med 1. august 2019 skal udbydes af institutioner for for-
beredende grunduddannelser. Indtil 1. august 2019 udbydes aktiviteterne af den Indskydende Insti-
tution. 

Ved gennemførelse af Spaltningen pr. 1. august 2019 vil en del af den Indskydende Institutions ak-
tiver og forpligtelser blive overdraget til FGU-institutionen, som allerede er stiftet. De overdragne 
aktiver og forpligtelser vedrører den aktivitet, som fremadrettet udbydes af de Modtagende Institu-
tioner. 

Desuden overdrages medarbejdere efter lov om virksomhedsoverdragelse fra den Indskydende In-
stitution til de Modtagende Institutioner. 

                                                
1 Forberedende GrundUddannelse (FGU) 
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Følgende aktiver og forpligtelser forventes overdraget fra den Indskydende Institution til 

de Modtagende Institutioner: 

Den Indskydende Institution forventer at overdrage følgende aktiver og forpligtelser2: 

 

AKTIVER 

Likvider pr. 1. august 2019 (her anvendes beløbet pr. 31. december 2018)  12.969.005    kr 

I alt 12.969.005    kr 

 

FORPLIGTELSER 

Medarbejderforpligtelser pr. 1. august 2019 (her anvendes beløbet pr. 31. december 2018)   

 1.500.000    kr 

I alt 1.500.000    kr 

Egenkapital pr. 1. august 2019 (Aktiver fratrukket Forpligtelser)  11.469.005    kr 

Dette svarer til en overdragelse af en andel af egenkapitalen3 på 10 %4 

 

Der forventes ikke overdraget andre aktiver eller forpligtelser i forbindelse med ”Spaltningen”. 

 

Økonomi efter spaltningen 

Den Indskydende Institution forventes at have tilstrækkelig midler til at gennemføre institutionens 
aktiviteter efter Spaltningen. 

Spaltningen forventes dermed ikke at forringe kreditorernes stilling pr. 1. august 2019. 

 

 

                                                
2 Specificeres nærmere i bilag 1 
3 Den akkumulerede egenkapital fra indtægtsdækket virksomhed, der knytter sig til aktiviteten, skal fratrækkes inden 
procenten beregnes 
4 Forventes at svare til den udmeldte udspaltningsprocent fra STUK 
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Har revisor foretaget omtale af usikkerhed om going concern i revisionspåteg-
ningen på årsregnskabet/udkastet til årsregnskab for 2018?  
(Enten som en fremhævelse af forhold eller som et forbehold) Nej 
  
Forventet likviditetsgrad5 pr. 31. december 2019 53% 
  
Forventet finansieringsgrad6 pr. 31. december 2019 54% 
  
Forventet trækningsret i pengeinstitutter pr. 31. december 2019 10.000.000 kr. 
  
Forventet udnyttet trækningsret i pengeinstitutter pr. 31. december 2019 0 kr. 
  
Har der været afholdt møder med kreditforening/pengeinstitut om mulige 
låne-/kreditforhøjelser? Ja 

 

Aarhus HF & VUC’s kreditforening/pengeinstitut har givet tilsagn om, at det er muligt at hjemtage 
et yderligere kreditforeningslån i de eksisterende bygninger, såfremt Aarhus HF & VUC ønsker 
det. Dette er dog fravalgt, da det ikke er nødvendigt på trods af spaltningen.  

 

Kort beskrivelse af den Indskydende Institution  

Aarhus HF & VUC vil med den kommende omlægning af AVU, FVU og OBU opleve et mindre 
fald i den samlede aktivitet.  

Den tilbageværende aktivitet vil primært bestå af AVU, FVU og OBU for kursister over 25 år samt 
HF-enkeltfag, flerårig HF og GS. 

Institutionens dækningsområde vil forblive uændret, og der forventes ikke en reduktion i antallet af 
driftsoverenskomstparter.  

Der forventes en samlet aktivitet for perioden 1. august – 31. december 2019 på 927 årskursister 
mod 1.066 årskursister for perioden 1. august – 31. december 2018. 

 

Perspektiver ved Spaltningen 

Spaltningen foretages som følge af politisk aftale om en reform af det forberedende område, som 
har til formål, at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse eller til at 
få fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Aftalen medfører, at VUC’et fremadrettet primært fokuserer på at udbyde HF-enkeltfag, flerårig 
HF og GS samt AVU, FVU og OBU for kursister over 25 år. 

                                                
5 Beregnes som omsætningsaktiver divideret med kortfristede gældsforpligtelser x 100 
6 Beregnes som langfristede gældsforpligtelser divideret med materielle anlægsaktiver x 100 



4 

 

VUC’et vil fokusere på at styrke uddannelserne, herunder samarbejdet med øvrige uddannelsesin-
stitutioner og erhvervslivet med henblik på at få flere kursister videre i uddannelsesforløbet eller i 
arbejde. 

Den fremadrettet lavere aktivitet vil medføre en lavere omsætning, hvilket stiller krav til øget effek-
tivisering. VUC’et vil fremadrettet søge at sikre den rette balance mellem institutionens indtægter 
og omkostninger. 

Efter Spaltningen vil VUC’et forsat have disse ejendomme i behold: 

Dalgas Avenue 2 
8000 Aarhus C 

Der forventes ikke at være behov for større bygningstilpasningen som følge af Spaltningen. 

 

Spaltningsdato 

Spaltningen skal have virkning fra den 1. august 2019, fra hvilket tidspunkt de ovennævnte aktiver 
og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til de Modtagende Institutioner. 

 

Vedtægter, hjemsted og navn 

Der udarbejdes ikke nye vedtægter for den Indskydende Institution.  

Den Indskydende Institutions hjemsted er beliggende Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C. 
 
De Modtagende Institutioners hjemsted er beliggende: 
 
S/I FGU-institutionen i Aarhus 
FGU-institutionen i Aarhus Kommune 
Olof Palmes Allé 39, st. 
8200 Aarhus N  

S/I FGU Østjylland 
FGU-institutionen i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner 
Engboulevarden 30 
8960 Randers SØ  

FGU Sydøstjylland S/I  
FGU-institutionen i Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg og Samsø kommuner  
Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
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Vederlag i den Indskydende Institution 

Ved Spaltningens gennemførelse vil den Indskydende Institution ikke modtage vederlag, da spalt-
ningen er lovbestemt. 

 

Aarhus  25-3-2019 
 
Bestyrelsen for Aarhus HF & VUC 

 

Hans Halvorsen    Berit Eika    Mogens Birkebæk 
formand    næstformand 
 

 
Peter Moesgaard    Louise Schmidt   Kirsten Bundgaard 
 
 
 
 
Emil Herrig Lambertsen   Luna Kristine Frank Høj  Morten Kristian Pedersen 
 

 

Casper Borch Hansen   Jens Joel  Bente Steffensen 

 


