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Ledelsespategning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens
habilitetserklaering

Bestyrelse og direktion har dags date behandlet og godkendt arsrapport for regnskabsaret 1. januar -
31. december 2018 for VUC Djursland.

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgdreise
nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvssen m.v. I tienhold til § 39, stk. 4 1 regnskabsbe-
kendtgorelsen tilkendegives det tiermed:

At arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder v$sentlige fejiinformationer eller
udeladelser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen 1 arsrapporten er fyldestgdrende.

At de disposltioner, som er omfattet af regnskabsaflaggelsen, er 1 overensstemmelse med med-
delte bevlllinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis.

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en okonomisk hensigtsm«ssig forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af arsrapporten.

Grena, den 28. marts 2019

Daglig ledelse

Lars Moller 0stergaard
forstander

Endvidere erklaerer bestyrelsen pa tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 1 Lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Grena, den 28. marts 2019
Bestyrelse

Ole Husum

formand

Stig Tofmaard
n$stfor/nand

Line Aaen Ingro Boldsen*^

Peter Krog-weys

jyf. m'i-

Niels Hede

Marcus Koretke Mortensen
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Den uafhaengige revisers revisionspategning

Til bestyrelsen for VUC Djursland

Konkluslon

Vi har revideret arsregnskabet for VUC Djursland for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, pengestrdmsopgoreise, noter og saer-
llge specifikationer. Arsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvsesen m.v. samt bekendt-
gprelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvassen m.v. (statens regnskabsregler), Fi-
nansministerlets 0konomiske Administrative Vejiedning (www,gay,dk^ og Styreisen for Undervisning og
Kvalitets paradigme for arsrapporten 2018 med tilhprende vejiedning.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet i alle v$sentlige fienseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse lov om statens regnskabsvassen m.v. samt bekendtgorelse nr. 116 af 19. februar 2018
om statens regnskabsvsesen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets 0konomiske Administra
tive Vejiedning (www.oav.dk) og Styreisen for Undervisning og Kvalitets paradigme for arsrapporten
2018 med tiltiorende vejiedning.

Grundlag for konkluslon

Vi har udfart vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderii-
gere krav, der er gaeldende i Denmark samt standarderne for offentiig revision, idet revisionen udfares
pa grundlag af bestemmeiserne i Undervisningsministeriets bekendtgprelse nr. 956 af 6. juii 2017 om
revision og tilskudskontroi m.m. ved institutionerfor erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale ud-
dannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er naermere
beskrevet i revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Det er vores
opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tiistraekkeligt og egnet som grundlag for vores konkluslon.

Uafheengighed

Vi er uafh®ngige af VUC Djursland i overensstemmelse med Internationale etiske regier for revisorer
(lESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gaeldende i Denmark, ligesom vi har opfyldt vores
0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der i alie vasentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse lov om statens regnskabsvaesen m.v. samt bekendtgorelse nr. 116
af 19. februar 2018 om statens regnskabsvassen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets
0konomiske Administrative Vejiedning (www.oav.dk) og Styreisen for Undervisning og Kvalitets para
digme for arsrapporten 2018 med tilhorende vejiedning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in
terne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejiin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji.

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere VUC Djursiands evne til at fort-
saette driften; at opiyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere VUC Djursland, indstille driften eiler ikke har andet reaiistisk aiternativ end at gare
dette.

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet

Vores mal er at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden v«sentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji, og at afgive en revisionspategning med en
konklusion. H0j grad af sikkerhed er et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi
sion, der udf0res i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er g«ldende i Denmark, samt standarderne for offentiig revision, jf. Undervisningsministeriets be-
kendtgorelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontroi m.m. ved institutioner for erhvervs
rettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdskke
vaesentlig fejiinformation, nar sadan findes. Fejiinformationer kan opsta som f0lge af besvigelser eller
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fejl og kan betragtes som vaesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet
bar indflydelse pa de dkonomlske beslutnlnger, som regnskabsbrugerne traffer pa grundlag af arsregn-
skabet. Den uafhaengige revisers revisionspategning

Som led i en revision, der udfores i overensstemmeise med internationaie standarder om revision og de
yderiigere krav, der er geeidende i Denmark, samt standarderne for offentiig revision, jf. Undervisnings-
ministeriets bekendtgorelse nr. 956 af 6. juii 2017 om revision og tiiskudskontroi m.m. ved institutioner
for erhvervsrettet uddannelse, aimengymnasiaie uddanneiser og aimen voksenuddanneise m.v., foreta-
ger vi fagiige vurderinger og oprethoider professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentiig fejiinformation i arsregnskabet, uanset om denne
skyides besvigeiser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici
samt opnar revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vaesentiig fejiinformation forarsaget af besvigeiser er hojere end ved
vaesentiig fejiinformation forarsaget af fejl, idet besvigeiser kan omfatte sammensvaergelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidessttelse af intern kontrol.

Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi
onshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon
klusion om effektiviteten af VUC Djurslands interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmaessige skon og tilknyttede opiysninger, som ledelsen bar udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vaesentiig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om VUC Djurslands
evne til at fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentiig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspategning gpre opmaerksom pa opiysninger herom i arsregnskabet eller, hvis sadanne op
iysninger ikke er tilstraekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pa det re
visionsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medfpre, at VUC Djursland ikke laengere kan fortsaette driften.

Vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmaessige placering
af revisionen samt betydelige revisionsm$ssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangier i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes malrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og malrapporteringen.

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

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at l$se ledelsesberetningen og mal
rapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og malrapporteringen er vaesent-
ligt inkonsistent med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved revisionen eller pa anden made synes
at indeholde vaesentiig fejiinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og malrapporteringen indeholder kr$-
vede opiysninger i henhold til lov om statens regnskabsvasen m.v. samt bekendtgorelse nr.116 af 19.
februar 2018 om statens regnskabsvaesen m.v. (statens regnskabsregler), Finansminlsteriets 0konomi-
ske Administrative Vejiedning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for
arsrapporten 2018 med tilhdrende vejiedning.

Baseret pa det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og malrapporteringen er i
overensstemmeise med arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmeise med kravene i lov om sta
tens regnskabsvaesen m.v. samt bekendtgorelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsv®-
sen m.v. (statens regnskabsregler), Finansminlsteriets 0konomiske Administrative Vejiedning
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(www.oav.dk) oq Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for arsrapporten 2017 med tilh0-
rende vejiedning. Vi har ikke fundet vaesentlig fejiinformation i ledelsesberetningen og malrapporterin-
gen.

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Erklaering i henhold til anden lovgivning og dvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaaggelsen, er 1 overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig
praksls. Ledelsen er ogsa ansvarlig for, at der er taget skyldige akonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af arsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processor, der understotter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet. Den uafhaengige revisors revisionspategning

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at gennemfpre juridisk-kritisk revi
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprpver vi med ho] grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de underspgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsafl$ggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgaede aftaler og s®dvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med ho] grad af sikkerhed, om de undersogte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understptter skyldige pkonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af arsregnskabet.

Hvis vi pa grundlag af det udforte arbejde konkluderer, at der er aniedning til vassentlige kritiske be-
maerkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen vaesentlige kritiske bemaerkninger at rapportere i den forbindelse.

Horsens, den 28. marts 2019

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

lenrik Pungviq densen ̂  Uffe Black Jensen
statsaut. revisOT statsaut. Revisor

MNE nr. mne24825 MNE nr. mne34332
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og ndgletal

Beretning

Prsesentation af institutionen

Hovedaktivitet

VUC Djurslands hovedaktivitet er at varetage opgaven som voksenuddannelsescenter i overensstem-
melse med lovgivningen og sikre udbud af aimen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse og
ordblinde undervisning for voksne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner, samt at udbyde uddannelsen in-
den for HF enkelt fag. Kursistgrundlaget jigger pa niveauet ca. 480 Kursister, og vi er en skole for
voksne over 18 ar.

Strategi og malsaetning

Baggrund

VUC Djursland er dannet pa baggrund af fusionen VUC Grenaa (Ebeltoft) og VUC Djursland (Hornslet)
per 1. februar2002.

Den 1. januar 2007 blev VUC Djursland en selvejende institution under staten med fysisk placering i Gre
naa, Hornslet og Ebeltoft. 12012 kpbte vi en ekstra bygning i Grenaa. 12013 lejede vi yderligere en eks-
tra bygning i Grenaa. VUC Djursland disponerer samlet over 5 skolebygninger pa Djursland.

Bestyrelse

Den nuvaerende bestyrelse tiltradte den 1. april 2018. Under hensyntagen til et krav om generel spar-
sommelighed og overskud pa driften bar bestyrelsen haft fokus pa merarbejde/overarbejde, vedligehol-
delse af IT, inventar, bygninger og videreuddannelse af personale. Det er fortsat bestyrelsens mal, at
VUC Djursland hvert ar genererer et overskud, hvilket bliver vanskeligere hvert ar pa grund af de store
besparelseskrav, som VUCD skal leve op til.

VUCD er blevet en vaesentlig uddannelsespartner til en succesfuld realisering af regeringens mal, der
skal bringe flere unge i erhvervsrettede uddannelser. Gennem vores uddannelsesudbud pa HFE, AVU,
FVU og OBU bar bestyrelsen haft fokus pa samarbejdet med de to kommuner pa Djursland, saledes at
VUC Djursland hele tiden bar vaeret en attraktiv samarbejdspartner for arbejdsmarkeds- og kontant-
hjaelpsomradet. VUC Djursland bar saledes vaeret en katalysator for losningen af de kommunale opgaver
pa beskaeftigelses omradet.

VUC Djursland er landets mindste selvejende VUC malt pa savel arskursistantal som oms$tning. Der er
30 VUC 'er i landet, bvoraf de fem borer under en anden skoles administration. VUC Djursland bar ingen
onsker om fusion, men vi onsker at fortsaette det gode samarbejde med de ovrige statslige skoier pa
Djursland.

VUC Djursland er i relation til sin storrelse en aktiv spiller i samarbejdet med vores interessenter som
f.eks. Norddjurs, Syddjurs, VEU center Midt/0st og Region Midt.
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Arets faglige resultater

Personale

Det er vigtigt for VUC Djurslands aktiviteter, at medarbejderne har et hojt, bredt eg relevant kompeten-
ceniveau. Medarbejderudviklingen tilrettelaegges, sa VUC Djursland kan leve op til lovgivningen, rappor-
teringskrav og kursisternes behov. Jo mindre et VUC vi er, des starre krav stilles der til bredden i den
enkelte medarbejders kompetencer, og det er en parameter ved ansaettelse af laerer, at vedkommende
kan undervise i flere fag.

I forste tialvar 2018 havde vi 1 kandidat i paedagogikum, og i andet halvar 2018 havde vi ligeledes 1
kandidat i paedagogikum.

Lonniveau

I 2012 godkendte bestyrelsen en lonpolitik for alle ansatte, som vi fortsat folger. Bestyrelsen og ledel-
sen straeber efter en skole med en stabil og sikker drift, der kan sikre en Ion pa et fornuftigt men absolut
ikke lonforende niveau samt trygtied i ansaettelsen.

Det er lovgivningens intentioner, at merarbejde/overarbejde skal ligge pa et absolut minimum, og besty
relsen har derfor fulgt udviklingen i merarbejde/overarbejde meget taet 12018 har vi realiseret 180.271
kroner i merarbejde/overarbejde/engangstillaeg, hvilket svarer til 1,1 % af lonsummen, hvilket er lidt
mindre end i 2017.

Kursister

For at sikre flere AVU kursisters mulighed for at fortsaette i en EUD uddannelse ogede vi fra august
2015 undervisningen af dansk, matematik og engelsk. Vi oprettede pa samme tidspunkt flexklasser til-
lagt fjernundervisning og Idbende optag. Det gav os sa gode resultater, at vi lobende har udbygget tilta-
get.

Mange af vores tidligere AVU kursister er blevet henvist til produktionsskolerne, men det har ikke haft
betydning for kursisttallet pa AVU, idet der startede mange tosprogede kursister i august 2018.

Pa trods af skolens lille storrelse har vi fastholdt kantinetiibud pa alle vores lokationer. Pa Nytorv i Gre-
naa henvises der til kantinen pa Vestervej, som nu bestyres af en selvstaendig virksomhed. Kantinen i
Hornslet bestyres af en cafeejer. Kannikegade bor oven over en kobmand med sandwich salg. Vi ser kan
tinen som en vigtig del af fastholdelsesstrategien over for kursisterne.

Bygninger

Vi kobte og overtog bygningen i Hornslet den 1. oktober 2012, og vi kobte og overtog Nytorv i Grenaa
den 1. januar 2013. Vi indgik lejekontrakt pa Kannikegade i Grenaa fra den 1. november 2014. Derud-
over ejer vi bygningen pa Vestervej i Grenaa samt en bygning (lejiighed) i Ebeltoft.

Arets 0konomiske resultater

VUC Djursland har haft indtaegter pa i alt 27,65 mio. kr. og ud^gifter pa 27,43 mio. kr., hvilket resulterer
i et overskud pa 0,22 mio. kr. mod et budgetteret overskud pa 0,06 mio.kr.
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Beretning

Ved halvarsregnskabet blev det forventede overskud opjusteret til 0,9 mio. kr., men det bar ikke vaeret
muligt at opfylde pa grund af FGU eg hensaettelser. Regnskabet udviser dog et storre overskud end bud-
getlagt i 2018 og set 1 lyset af de udfordringer VUC Djursland bar vaeret igennem i 2018 er det et meget
tilfredsstillende resultat.

Budget RegnsKab

t.kr. 2018 2018

Driftsresultat -202.735 -303.903

Finansielle poster 144.137 85.075

Arets resultat -58.598 -218.828

Der er ikke foretaget investeringer i aniaegs aktiver i 2018.

Der bar vaeret en stigning i antallet af arselever fra regnskab 2017 tii 2018 pa 1,39%, bvilket skyldes en
stigning i pa AVU med 9,1% arskursister. Derudover er der et generelt fald eller en stagnering i tilgangen
af kursister pa de 0vrige uddannelser.

Den gennemf0rte aktivitet i arselever har fordelt sig saledes:

Uddannelse Arselever Arselever Forskel

2017 2018 1%

HF-e 99,95 94,11 -1,6%

AVU 135,73 148,08 18,4 %

FVU 0,98 0,19 -49,3 %

Ordblinde 7,24 4,91 -34,9 %

HF-2-arig 0 0 -100 %

243,90 247,29 1,2%

Usikkerbed cm fortsat drift (going concern)

Det er ledelsens vurdering, at skolens kapitalberedskab er tiistraekkeligt, og at der ikke er usikkerbed
omkring fortsat drift.

Usikkerbed ved indregning og maling

Der er ingen vaesentiig usikkerbed omkring indregning og maling.

Usaedvanlige forhold

Der bar i regnskabsaret ikke vaeret forbold som anses for usaedvanlige i forbold til institutionens drift.

Begivenbeder efter regnskabsarets afslutning

Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenbeder, der vaesentligt vil kunne pavirke
skolens finansielle stilling.

Forventning til det kommende ar
Virksombedsoverdragelsen fra AVU til FGU vil medfore turbulente ar i 2018 og 2019.

Den 1. august 2019 overdrager vi nettoaktiver for 3,2 millioner kroner til FGU og lonsum for et tilsva-
rende belob. Der bliver overfort 6 laerer og 1 administrativ medarbejder. Der pagar forbandlinger med

FGU vedrorende bygningsoverdragelsen.



VUC Djursland

Arsrapport 2018

Vi afventer lovgrundlaget vedrarende FGU, og vi kan ferst i l0bet af 2019 fortage en endelig vurdering
af vores resterende bygningsmasse, nar virksomhedsoverdragelsen er afsluttet.

VUCD tilstraeber, at vi 1 iBbet af 2019 far afhaendet Nytorv- og Ebeltoft bygningerne samt forlader leje-
malet pa Kannikegade 1 Grenaa. Herefter vil VUCD eje og bedrive skole 1 to bygninger, Grenaa og Horn-
slet.

Det forventes, at vi ska! frem til 2020, for vi igen er inde i normal drift og positiv udvikling.

I 2020 forventes kursisttallet at ligge i niveauet 200 arskursister - heraf 100 HF kursister.
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Ledelsesberetning

Beretning

AVU afdelingen vil fra den 1. august 2019 fa en profil med markant overvaegt at tosprogede, hvoraf en
stor del vil ga hos os 1 minimum to ar. Hviiken betydning det vil fa for VUCD, at kursisterne i AVU afdelin
gen biiver aeidre end 25 ar, nar FGU starter op, ved vi ikke.

De naeste par ar vil der vaere en omstilling fra vores nuvaerende HF udbud til et nyt udbud, der er tilpas-
set gymnasiereformen.

Det forventes, at en ny VEU reform og nedlaeggelse af VEU Center Midt/0st i 2018 vil fa en begraenset
kursistmaessig betydning for VUCD. Ultimo 2016 indtradte VUCD i et nyt partnerskab med dvrige VUC
for at l0se VEU opgaven.

VUCD vil de kommende ar blive presset okonomisk gennem omprioriteringsbidrag, dispositionsbegraens-
ninger, taksameternedsaettelser, faldende ungdomsargange og oget konkurrence. Vi forventer, at vi i
forbindelse med implementeringen af FGU kommer til at overdrage personale, bygninger (Nytorv) samt
eventuelt et kontantbeldb.

VUCD vil lobende tilpasse omkostninger og indtaegter.

VUCD bar opbygget en stor solvens, og vi er vant til at tilpasse os nye forhold hurtigt. Derfor vil VUCD
fortsat vaere en fremtidssikret selvejende institution.

VUC Djursland forventer et negativt resultat pa 543.474 kr. for 2019. Vi budgetterer med et kursistfald
pa 15 procent i forhold til regnskab 2018. Budgettet bygger pa forudsaetning fra finanslovsforslag
2019.

Moved- og nogletal

Hovedtal

t.kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Resuitatopgorelse
Omsaetning 27.804 27.830 30.780 34.255 35.539

Herat statstilskud 26.637 26.717 28.816 32.013 33.230

Omkostninger -27.585 -27.223 -29.649 -32.490 -33.462

Resultat for finansielle poster 219 607 1.131 1.765 2.077

Finansielle poster 0 0 -148 -278 -212

Arets resultat 219 607 983 1.487 1.865

Balance

Aniaegsaktiver 18.546 19.326 19.913 18.418 19.087

Omsaetningsaktiver 8786 5.949 9.648 10.765 10.966

Balancesum 27.332 25.275 29.561 29.183 30.053

Egenkapital 17.193 16.974 16.367 13.897 13.897

Langfristede gaeldsforpligtelser 0 0 0 0 3.846

Kortfristede gaeldsforpligtelser 10.139 8.301 13.194 13.799 12.310

Pengestromsopgorelse
Driftsaktivitet 2.771 -3.500 3.717 2.266 3.354

Investeringsaktivitet 0 -184 -2.122 -131 -2.816

Finansieringsaktivitet 0 0 -2.636 -1.296 -80

Pengestrom, netto 2771 -3.684 -1.041 839 458

Samlet likviditet til radighed 8.368 5.597 9.281 10.323 9.484
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Ledelsesberetning

Beretning

N0gletal i % 2018 2017 2016 2015 2014

Overskudsgrad
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad

0,79

87,00

63,00

2,18

71,67

67,16

3,19

72,24

55,37

4,34

78.01

52,72

5,25

89,08

46,24

Arselever
HF2

HF-e

AVU

FVU

OBU

0

94,11

148,08
0,19

4,91

0

99,95

135,73

0,98

7,24

11,70

101,60

115,57

1,93

11,12

32,53

114,25

98,31

2,16

15,20

39,10

131,80

86,20

5,00

20,90

Arselever ekskl. udlagte aktiviteter
Arselever, indtaegtsdaekket virksomhed

247,29

0

243,90

0

241,92

0,47

262,45

1.47

283,00

13,63

Arselever i alt 247,29 243,90 242,39 263,92 296,63

Erhvervsuddannelses-arselever, udlagt
aktivitet 32,09 10,45 12,52 11,34 10,87

Arsvaerk pr. 100 arselever
Undervisnings gennemforelse
Ledelse og administration
0vrige

11,57

2,30

0,81

11,24

2,94

0,82

13,01

2,96

1,05

13,87

2,82

0,96

12,85

2,39

0,90

Arsvaerk i alt 14,68 15 17,02 17,65 16,14

Lonomkostninger pr. 100 arselever
L0nomkostninger undervisnings gen-

nemforelse

L0nomkostninger 0vrige
6.213

1.726

6.047

1.796

6.706

2.087

6.901

1.927

6.657

1.588

L0nomkostninger pr. ICQ arselever i alt 7.939 7.843 8.793 8.828 8.245

L0nomkostninger i pet. af omsaetningen 68,94 68,73 69,11 68,01 65.66
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Nogletal til underst0rrelse af god
0konomistyrlng 2018 2017 2016 2015 2014

Aktivitetsstyring
Arsvaerk pr. 100 arselever 14,66 15,00 17,02 17,65 16,14

Undervisningsarsvaerk pr. 100 arselever 10,75 11,24 13,01 13,87 12,85

Kapacitetsstyring
Kvadratmeter pr. arselev 20,49 20,77 20,90 19,20 17,08

Huslejeudgifter pr. kvadratmeter i kr. 407,11 404,30 402,30 402,30 402,30

Forsyningsomkostninger pr. kvadratme
ter i kr. 100,98 96,69 123,51 146,57 104,23

Finansielstyring
Finansieringsgrad 0,00 0,00 0,00 13,98 20,15

Andel af realkreditlan med variabel

rente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Andel af realkreditlan med afdragsfri-
hed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Malrapportering

Det overordnede poiitiske mal

Ministeriet har en malsaetning om, at 95 % af en ungdomsargang skal have en ungdomsuddannelse. Vur-
dering af institutionens bidrag til denne malsaetning sker pa baggrund af fuldferelsesprocenten for HF.
Institutionen bar farst udbudt HF-uddannelsen fra skolearet 2013/14. Institutionen har i 2015 nedlagt
HF-uddannelsen, hvorfor kun to argange kan na at fuldfore. Institutionen har herfor svaert ved at vur-
dere, hvorvidt de lever op til ministeriets malsaetning.

For 2017 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsat, at institutionen skal afrapportere om resul-
tat og om udviklingen pa folgende omrader:

Fuldf0relsesprocent for skolearene 2009 til 2016

Uddannelse 2014

HF 64 %

Tabel arselever opgjort pa finansar (kalenderar)

Uddannelse 2014 2015 2016 2017 2018

HF-e 131,80 114,25 101,60 99,95 94,11

AVU 86,20 98,31 115,57 135,73 148,08

FVU 5,00 2,16 1,93 0,98 0,19

OBU 20,90 15,20 11,12 7,24 4,91

HF 2-arig 39,10 32,53 11,70 0,00 0,00

1 alt 283,00 262,45 241,92 243,90 247,29

rebel aktivitet udlagt til andre instltutioner (driftsoverenskomstparter)

Uddannelse 2014 2015 2016 2017 2018

FVU 3,43 3,94 6,41 5,22 26,45

OBU 7,44 7,40 6,11 5,23 5,64

1 ait 10,87 11,34 12,52 10,45 32,09
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Arsrapporten for VUC Djursland er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler eg princip-
per som fremgar af Finansmlnisteriets bekendtgprelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskab
(regnskabsbekendtgorelsen), Finansmlnisteriets 0konomiske Administrative Vejiedning (www.oav.dk) og
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for arsrapporten 2018 med tilhorende vejiedning.

Arsrapporten er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar.

Generelt om indregning og maling

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde institu-
tionen, og aktivets v$rdi kan males palideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga in-
stitutionen, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt.

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og forplig
telser som beskrevet for fiver enkelt regnskabspost i det efterfolgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over lobetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af
afdrag og till$g/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nomi-
nelle belob, der forfalder ved udlob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lobetiden.

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden arsrappor
ten aflaegges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterer pa balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgorelsen pa modtagelsestidspunktet. Byg-
ningstaxameter og faellesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere
ars aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrorende det kommende fi-
nansar, optages i balancen som en kortfristet gaeldspost og indtaegtsfores i det finansar tilskuddene ved-
rorer.

0vrige indt$gter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Afgorelsen af, om indt$gter
anses som indtjent, baseres pa folgende kriterier:

der foreligger en forpligtende salgsaftale,
salgsprisen er fastlagt,
levering bar fundet sted inden regnskabsarets udlob, og
indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

I resultatopgsrelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af aendrede regn-
skabsmsssige skon af belob, der tidligere bar vaeret indregnet i resultatopgorelsen.

Den regnskabsmaessige vaerdi af materielle aniaegsaktiver gennemgas arligt for at afgore, om der er in-
dikation af vaerdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfaeldet,
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsvaerdi.

Leasing

Alle leasingkontrakter betragtes som operational leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing ind
regnes i resultatopgorelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen opiyses i en note.
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Segmentoplysninger

I de saerlige specifikationer gives resultatoplysninger pa fplgende segmenter:

lndtaegtsd«kket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles bade ved direkte og indirekte opgorelse, omfatter omkostninger i alt. De poster,
som fordeles ved indirekte opgorelse, sker ud fra fordelingsnogler fastlagt ud fra arselevtallet eller skon
pa de enkelte segmenter.

Resultatopgprelsen

Omsaetning

Omsaetning indregnes 1 resultatopgorelsen, hvis de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og
risikoovergang harfundet sted inden regnskabsarets udgang. Belobet kan opgores palideligt og forven-
tes modtaget. Der foretages fuld periodisering at tilskud, jf. dog afsnittet "Generelt om indregning og
maling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgaet til at opna arets omsaetning, herunder Ion og
gager, pvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. pa aniaegsaktiver. Omkostningerne er opdelt
pa omraderne:

Undervisningens gennemforelse
Markedsforing
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Aktiviteter med saerlige tilskud

Indirekte laererlpnsomkostninger, der er knyttet til laerernes tidsforbrug fordeles til andre formal end
undervisning baseret pa tidsforbrug. 0vrige indirekte omkostninger fordeles ud fra antal arselever.

Finansielle poster

Finansielle indt$gter og omkostninger omfatter renter samt amortisering af realkreditlan.

Baiancen

Materielle aniaegsaktiver

Materielle aniaegsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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 lonforbrug, materialer, komponenter og underleverandorer.

Afskrivningsgrundlaget, som opgores som kostpris reduceret med eventuel scrapvaerdi, fordeles lineaert
over aktivernes forventede brugstid, der udgpr:

Bygninger 50 ar

Installationer 20 ar

It-udstyr 5 ar

Inventar 5 ar

Andet udstyr 5-10 ar
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Anvendt regnskabspraksis

Pa bygninger anvendes en scrapvaerdi pa 50 %.

Aktiver med en anskaffelsessum pa under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsfores i anskaffelses-
aret.

Tab ved salg af materielle aniaegsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under de enkelte omkostnings-
grupper. Gevinst ved salg af aniaegsaktiver indregnes i resultatopgarelsen under andre indtaegter.

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anl$gsaktiver indregnes under
langfristet gaeld, og indtaegtsfdres Idbende i resultatopgorelsen i samme takt som aniaegsaktiv afskrives,
og indtaegten modregnes i afskrivningen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, der saedvanligvis svarer til nominal vaerdi. Vaerdien redu-
ceres med nedskrivninger til imodegaelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgdres pa grundlag af en Individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt
for tilgodehavender fra salg tillige med en general nedskrivning baseret pa institutionens erfaringer fra-
tidligere ar.

Periodeafgraensningsposter

Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrarende
efterfdigende regnskabsar.

Gaeldsforpligtelser

For fastforrentede Ian, som realkreditlan og Ian hos kreditinstitutter indregnes ved lanoptagelsen med
det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfolgende perioder ma
les lanene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede vaerdi ved anvendelse af den effektive
rente, saledes at forskellen mellem provenuet og den nominelle vaerdi (kurstabet) indregnes i resultatop-
gorelsen over laneperioden.

0vrige gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vaesentlighed svarer til nominel vaerdi.

Periodeafgraensningsposter

Periodeafgraensningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrorende ind
taegter i efterfolgende regnskabsar.

Pengestrpmsopgorelse

Pengestromsopgorelsen viser institutionens pengestromme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, arets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved arets begyndelse og
slutning.

Pengestrom fra driftsaktivitet

Pengestromme fra driftsaktiviteten opgores som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter
som af- og nedskrivninger, hensaettelser samt $ndring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbeta-
linger samt betalt vedrorende ekstraordinaere poster. Driftskapitalen omfatter omsaetningsaktiver minus
kortfristede gaeldsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgar i likvider.

Pengestrom fra investeringsaktivitet

Pengestromme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrdmme fra kab og salg af materielle og fi-
nansielle aniaegsaktiver.
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Pengestr0m fra finansieringsaktivitet

Pengestromme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gaeldsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Forklaring af npgletai
Overskudsgrad

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad

Finansieringsgrad

Arselever

Arsvaerk

Arselever, indtaegtsdaekket virksomheder

Resultat for ekstraordinaere poster x 100

Omsaetningen

Omsaetninqsaktiver x 100

Kortfristet gaeld

Eqenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver

Lanqfristet qaeld x 100

Materielle aniaegsaktiver

Gennemsnltligt antal arselever inkl. kort- og del-
tidselever omregnet til arselever. En arselev
modtager 40 ugers fuldtldsundervisning.

Gennemsnltligt antal heltidsansatte medarbej-
dere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsan
satte. Arsvaerksnormen er 1.924 timer.

Det vil sige kursister, som modtager undervisning
ved afholdelse af kurser under indtaegtsdaekket
virksomhed. Omsaetningen omregnes til arsele
ver, dvs. omsaetning divideret med gennemsnitlig
indtaegt pr. kursusomrade llg arselever.

Konsulent bistand afholdt under indtaegtsdaekket
virksomhed medtages ikke.

18



VUC Djursland

Arsrapport 2018

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgorelse 1. januar - 31. december

Note

Omssetning
1 Statstilskud

2 Deltagerbetaling og andre indtaegter

Omssetning I alt

Omkostnlnger
3 Undervlsnlngens gennemfdrelse
4 Markedsfering
5 Ledelse og administration
6 Bygningsdrift
7 Aktiviteter med saerlige tilskud

Omkostnlnger i ait

Resuitat fer finansielle poster
8 Finansielle omkostnlnger

Arets resuitat

Bestyreisens resuitatdisponering
Overfort resuitat

2018 2017

t.kr.

26.637.290 26.717

1.166.613 1.113

27.803.903 27.830

-18.019.110 -16.915

-370.623 -429

-4.955.082 -5.339

-4.240.258 -4.541

0 0

-27.585.073 -27.224

218.828 607

0 0

218.828 607

218.828 607
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Balance 31. december

Note

AKTIVER

Aniaegsaktiver
9 Materielle aniaegsaktiver

Grunde og bygninger
Udstyr og inventar

Aniaegsaktiver i alt

Omsaetningsaktiver
Tiigodehavender
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgraensningsposter

Likvide beholdninger

Omsaetningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

2018 2017

t.kr.

17.207.987 17.553

1.337.746 1.773

16.545.733 19.326

233.551 191

6.740 66

177.258 169

417.549 426

8.368.430 5.597

8.785.979 6.023

27.331.712 25.349
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Balance 31. december
Note

10

I  Usikkerhed om fortsat drift
II Usikkerhed ved Indregning og maling

III Usaedvanllge forhold
IV Beglvenheder efter regnskabsarets afslutning

11 Pantsaetnlnger og sikkerhedsstlllelser
12 Andre forpllgtelser

2018 2017

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital pr. 1/1 2007 -1.680.361 -1.680
Egenkapital 10vrigt 18.873.344 18.655

Egenkapital 1 alt 17.192.983 16.974

Kortfristede gaeldsforpligtelser
Skyldig l0n 553.277 73
Feriepengeforpligtelser 2.470.256 2.445
Meliemregning med Undervisningsmlnlsteriet 2.816.942 1.627
Leverand0rer af varer og tjenesteydelser 1.773.208 720
Anden gaeld 776.295 733
Periodeafgraensningsposter 1.748.751 2.775

Kortfristede gaeldsforpligtelser i ait 10.138.729 8.375

Gaeidsforpligtelser i alt 10.138.729 8.375

PASSIVER 1 ALT 27.331.712 25.349
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Pengestromsopgorelse
2018 2017

t.kr.

Arets resultat 218.828 607

Reguleringer, ikke kontante poster
Af- og nedskrivninger 780.717 771

Gevinst/tab ved afgang af aniaegsaktiver 0 0

>€ndringer i driftskapitai
>Endring i tilgodehavender 7.987 -59

/Cndring i kortfristet gaeld 1.763.890 -4.820

Pengestromme fra driftsaktivitet 2.771.422 -3.500

K0b af materielle aniaegsaktiver 0 -184

Salg af materielle aniaegsaktiver 0 0

Pengestr0mme fra investeringsaktivitet 0 -184

Indfrielse af realkreditgaeld 0 0

Afdrag pa realkreditgaeld 0 0

Pengestromme fra finansieringsaktivitet 0 0

>£ndring 1 likvider 2.771.422 -3.684

Likvider 1. januar 5.597.008 9.281

Likvider 31. december 8.368.430 5.597
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Specifikation

I  Usikkerhed om fortsat drift

Det er ledelsens vurdering, at institutionens kapitalberedskab er tilstraekkeligt, og at der ikke er usikker
hed omkring fortsat drift.

II Usikkerhed ved indregning og maling

Der er ingen vaesentlig usikkerhed omkring indregning og maling.

III Ussedvanlige forhold

Der har i regnskabsaret ikke vaeret forhold som anses for usaedvanlige i forhold til institutionens drift.

IV Begivenheder efter regnskabsarets afslutning

Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vasentligt vil kunne pavirke in
stitutionens finansielle stilling.
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Specifikationer

Statstilskud

Undervisningstaxameter
Faellesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter
Saerlige tilskud

Deltagerbetaling og andre indtsgter
Deltagerbetalinger, uddannelse
Anden ekstern rekvirentbetaling
Andre indtaegter

Undervisningens gennemfdrelse
L0n og lonafhaengige omkostninger
Afskrivninger
0vrige omkostninger

Markedsf0ring
0vrige omkostninger

Ledelse og administration
L0n og l0nafh$ngige omkostninger
Afskrivninger
0vrige omkostninger

Bygningsdrift
L0n og l0nafhaengige omkostninger
Afskrivninger
0vrige omkostninger

Aktiviteter med saerlige tilskud
L0n og l0nafhaengige omkostninger
0vrige omkostninger

2018 2017

t.kr.

18.250.150 17.960

6.054.427 6.380

2.348.353 2.395

-15.640 -18

26.637.290 26.717

475.939 735

532.744 216

157.930 162

1.166.613 1.113

15.346.076 14.749

8.469 8

2.664.565 2.158

18.019.110 16.915

370.623 429

3.417.590 3.438

0 11

1.537.492 1.889

4.955.082 5.338

846.453 942

772.248 751

2.621.557 2.847

4.240.258 4.540

0 0

0 0

0 0
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Specifikationer

8  Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger

2018

9  Materleile anisegsaktiver

2017

t.kr.

Grunde og

bygninger Udstyr Inventar

Kostpris 1. januar 18.834.661 475.859 3.457.182

Kostpris 31. december 18.834.661 475.859 3.457.182

Akk. af- og nedskrivninger 1. januar 1.349.969 270.209 1.821.074

Arets af- og nedskrivninger 276.705 29.710 474.301

Akk. afskrivninger 31. december 1.626.674 299.919 2.295.375

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 17.207.987 175.940 1.161.806

Kontantvurdering af grunde og bygninger udgdr 19.700.000 kr. pr. 31. december 2018.

UdstyrSpedfikation af arets tilgange
Grunde og
bygninger

Nyt
Brugt

10 Egenkapital

Egenkapitai 1. januar
Arets resuitat

Egenkapital 31. december

Inventer

0 0 0

0 0 0

1. januar Egenkapital i

2007 0vrigt iait

-1.680.361 18.654.516 16.974.155

0 218.828 218.828

-1.680.361 18.873.344 17.192.983

11 Pantsaetnlnger og sikkerhedsstillelser

Institutionen bar pantsat likvider for i alt 187.500 kr. til sikkerhed for depositum vedrorende lejemal.
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Specifikationer

12 Andre forpligtelser

Servitut om yderligere betaling til staten ved frasalg

Et provenu fra salg af Institutionens ejendomme erhvervet fra Staten v/Undervisningsministeriet 1. ja
nuar 2010 inden for 10 ar, ska! tilbagebetales til Undervisningsministeriet med 50 % af provenuet, efter
modregning af modsvarende nyinvesteringer, sasom nybyggeri m.v.

Leje- eg leasingforpligtelser

Institutionen bar indgaet lejemal med opsigelsesvarsel pa 6 maneder. Den arlige husleje udgor 350 t.kr.

Saerlige specifikationer
2018 2017

t.kr.

Udlaqte aktiviteter
Videresendte tilskud m.v., aktiviteter udlagt til andre 0 2.000

Personaleomkostninger
Lonninger
Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

17.324.569

1.626.113

218.225

19.168.907

17.260

1.640

229

19.129

Antal arsvaerk inkl. ansatte pa sociale vilkar 36,25 36,6

Andel i procent ansat pa sociale vilkar 0,19% 1,6%

Revision

Honorar for revision

Andre ydelser
113.050

88.110

109

42

201.160 151

Indtaegtsdsekket virksomhed i Danmark - IDV
t.kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Indtaegter
Direkte og indirekte lonomkostninger

0

0

0  30

0  -19

121

-72

908

-412

Andre direkte og indirekte omkostninger 0 0  -5 -21 -104

Resultat 0 0  6 28 392

Akkumulerede resultat 438 438 438 432 404
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