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Ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæringer 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæ-
ring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Vest-

egnen HF & VUC 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse 

nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 

tilkendegives det hermed: 

• at årsrapporten er rigtig, det vil sige 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 meddelte be-

villinger, 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 

Vallensbæk, den 29. marts 2016 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 29. marts 2016. 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for al-

mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
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Den uafhængige revisors eilkilæringer 

Tii bestyrceisen for Vestegifien HF & VUC 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Vestegnen HF & VUC for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifi-

kationer. 

Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regn-

skabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og paradigme 

for årsrapporten med tilhørende vejledninger. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs, uden væsentlige fejl og mangler i 

overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Øko-

nomisk Administrative Vejledning. 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 besvi-

gelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæs-

sige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisi-

onen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-

givning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 

2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-

uddannelse mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj 

grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ-

sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, 

dvs, uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konldusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En 

revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-

skabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 



*tte 
riseret Revisionspartnerselskab 

3 96 35 56 

11 

Vestegnen FIF & VUC 	 4 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 

understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillin-

ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige hen-

seender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i 

Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 

forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen 
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg 

til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-

beretningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

København, den 29. marts 2016 

statsautoriseret revisor 
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Ledelkesbereffiling 

Mission 

Vi er sat i verden for at gøre en markant forskel. 

Med kursisten i centrum udbyder vi samfundsrelevant uddannelse og udvikler og uddanner den enkelte. I den 

moderne verden oplever vi alle brud og overgange gennem livet. Vestegnen UF & VUCs uddannelsestilbud 
skal gøre det muligt for den enkelte at skabe sig nye muligheder og et nyt perspektiv. Vestegnen HF & VUC 
skal bane vej for den enkelte i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet. Vores undervisning er 
et tilbud til den enkelte om at udvikle sig i en verden, hvor der både kræves hårde kompetencer og bløde vær-

dier. 

Vision 

Vi er særligt anerkendt for vores evne til løfte uddannelsesopgaven på Vestegnen og forløse den enkeltes po-

tentiale. 

Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at være kendt for god undervisning, der rammer den enkelte. 
Voksne på Vestegnen skal have almene kompetencer, så de kan udvikle sig gennem arbejde og uddannelse og 

deltagelse i samfundet, og flere unge på Vestegnen skal gennemføre en uddannelse efter folkeskolen. 

Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at være en del af det lokale samfund. Vi vil bidrage til, at lokale virksom-
heder har medarbejdere med de almene kompetencer, der kræves på moderne arbejdspladser, og vi ønsker at 

være en respekteret samarbejdspartner i området. 

Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at have et blik på den store verden og være et sted, hvor mennesker fra 

alle kulturer kan mødes og udvikle sig sammen. 

Hovedopgaver 

Samfundet - og ikke mindst Københavns Vestegn - står over for en udfordring med at gøre uddannelse til en 
del af alle borgeres liv. Og det er Vestegnen HF & VUC's opgave at bidrage til at alle kan få almen uddannelse 

på det niveau der kvalificerer dem til videre uddannelse og/eller beskæftigelse samt styrker deres almene dan-

nelse. Vi udbyder følgende uddannelser: 

• Hf enkeltfag 

• 2-årigt Hf 

• Gymnasial Supplering 

• Almen Voksen Uddannelse 

• Forberedende Voksen Undervisning 

• Ordblindeundervisning 
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Årets faglige resultater 

De faglige resultater er i det følgende udftykt i form af tilgang, gennemførelse og eksamensaflæggelse. 

Søgningen til Vestegnen HF & VUC 

Søgningen har været stigende ift. året før. Vi arbejder på at rekruttere kursister fra hele Vestegnen. 

Antal personer indskrevet til et eller flere fag 

Kommune 
Antal i 

2014-15 
Antal i 
2013-14 

Antal i 
2012-13 

Antal i 
2011-12 

Antal i 
2010-11 

153 Brøndby 264 238 246 244 232 

161 Glostrup 201 115 172 153 156 

165 Albertslund 431 446 435 395 412 

169 Høje Tåstrup 329 404 290 392 322 

175 Rødovre 333 261 284 239 254 

183 Ishøj 116 132 113 176 130 

187 Vallensbæk 68 73 89 95 115 

Vestegnen HF & VUC's opland i alt 1.742 1.669 1.629 1.694 1.621 

Søgning fra andre kommuner 1.330 1.229 1.003 831 1.091 

Søgning i alt 3.072 2.898 2.632 2.525 2.712 

Frafald 

Vi arbejder på at fastholde og motivere kursister bl.a. via en særlig indsats på vej ledningsområdet så der kom-
mer et tæt og løbende samarbejde mellem læreren, kursisten og vejlederen. 

I ministeriets databank kan vi se, at 52% af de Hf2 kursister, der falder fra er kommet i gang med en erhvervs-
faglig uddannelse indenfor de næste 27 måneder. Der er således her også tale om et omvalg af uddannelse. 

Frafald 

Uddannelse 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

Gymnasial supplering 0% 3% 13% 2% 4% 

HF-enkeltfag 25% 21% 21% 21% 20% 

AVU 16% 14% 13% 13% 13% 

FVU 2% 5% 5% 6% 3% 

OBU 20% 24% 19% 17% 22% 

Gennemsnit af enkeltfag 16% 17% 16% 16% 15% 

HF-2 årig 24% 13% 22% 18% 22% 
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Prøvefrekvens 

Prøvefrekvens 

Uddannelser 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

Gym 78% 74% 69% 71% 67% 

AVU 77% 77% 68% 70% 54% 

Eksamensresultater 

Eksamensresultater, antal aflagte prøver og gennemsnitskarakterer 

Uddannelse 
Antal 

2014-15 

Karakter- 
gennemsnit 

2014-15 

Antal 
2013-14 

Karakter- 
gennem- 
snit 2013- 

14 

Antal 
2012-13 

Karakter-
gennemsnit 

2012-13 

Gym:* 4.592 5,63  4.248 5,69 3.501 6,07 

heraf mundtlig 3.281 6,20 3.122 6,26 2.566 6,42 

heraf skriftlig 1.311 4,19 1.126 4,14 935 4,98 

AVU: 1.621 4,81 1.096 5,48 1.111 5,06 

heraf mundtlig 802 5,64 572 6,02 601 5,43 

heraf skriftlandet 819 4,00 524 4,89 510 4,63 

*) Gym = al gymnasialt niveau (HF2, HFe og GS) 

Andel af skolens Hf - kursister på videre uddannelse 

Type/år 2010 2011 2012 I alt Landsgennemsnit for de gymnasiale uddannelser 
Erhvervsakademi 28,6 % 18,2 % 9,6 % 
Bachelor (Universitet mv) 27,3 % 23,6 % 47,2 % 
Professionsbachelor 58,3 % 33,3 % 45,5 % 43,6 % 28,0 °Å 
I alt 58,3% 61,9 % 72,8 % 85,4% 87,8 % 

Opgjort 27 mdr. efter fuldført Hf. 

2 år efter afsluttet eksamen er i alt 85,4 % af skolens Hf kursister i gang med en videregående uddannelse og 
23,6% er startet på en lang videregående uddannelse. 
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VUC Erhvervsaktiviteter 

Vi har i 2015 haft fokus på samarbejdet med jobcentre om at løfte borgere, der er uddannelsesparate over i job-
centre. Der har især været fokus på dialog og koordinering med henblik på en smidig og effektiv opgaveløs-
ning især med fokus på borgerens gode oplevelse. 

Oversigt over aktiviteter 2015 

Eksisterende - on going aktiviteter 

Albertslund Jobcenter 
Samarbejde om forløb i forbindelse med dagpengereformen - mellem VUC og Al-
bertslund Jobcenter FVU: Test + undervisning 

Glostrup Jobcenter 
Samarbejde om forløb i forbindelse med dagpengereformen - mellem VUC og 
Glostrup Jobcenter FVU: Test + undervisning 

Rødovre Jobcenter 
Samarbejde om forløb i forbindelse med dagpengereformen - mellem VUC og 
Rødovre Jobcenter FVU: Test + undervisning 

AKT Borgere, som har uddannelsesmæssige udfordringer FVU: Test + undervisning 

Tråd i Verden 

Samarbejde mellem VUC, Boligområde og Rødovre Kommune/Ishøj FVU: Test + undervisning 
Coop, torvareafdelingen, Alberts-
lund Virksomhed, hvor ansatte deltager i FVU-forløb FVU: Test + undervisning 

KUU Konsortium til varetagelse af indsatsen om Kombineret Ungdomsuddannelse 
AVU dansk, engelsk/mate-
matik 

Upgrade 
Regionsprojekt som har fokus på opkvalificering af unge til at klare adgangskrav 
til erhvervsskoler AVU dansk og matematik 

Seminarier FVU- og OBU-undervisning 

Nye aktiviteter i 2015 
Radiometer, Åkandevej 21,2700 
Brønshøj Virksomhed, hvor ansatte deltager i engelsk for begynder (basis) AVU engelskundervisning 
Radiometer, Åkandevej 21,2700 
Brønshøj Virksomhed, hvor ansatte deltager i ordblindeundervisning OBU-undervisning 

DEKRA 
Samarbejde om at oplcvalificere de danskfaglige færdigheder med henblik på at 
gennemføre en transportuddannelse. FVU: Test + undervisning 

PostNord Virksomhed, hvor to-sprogede ansatte deltager i FVU-start forløb FVU: Undervisning 
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Efteruddannelse 

Vi er optaget af løbende og målrettet efteruddannelse af hele vores personale. Efteruddannelsen aftales bl.a. 
ved de årlige mus samtaler. 

Efteruddannelse af det pædagogiske personale kan dels ske ved brug af interne lærerkræfter eller eksternt f.eks. 
i.fm ministeriets FIP kurser. 

Der er i 2015 afholdt 37 interne kurser af 2*2 lektioner og med indlagt aktioner mellem de to kursusgange i 

henhold til Aktionslærings-metoden. I gennemsnit har hver lærer deltaget i 2,3 kurser af de 37 mulige. 

Interne kurser for pædagogisk personale 

Kursuskategori Antal deltagere på kurset 

IT-teknik og it-pædagogik 127 

Pædagogiske metoder/tilrettelæggelser 102 

Fokus på læse- og skrive-kompetencer 41 

Relationsdannelse, kursisttypologier- og baggrunde 43 
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Årets økonomiske resulitat 

Årets økonomiske resultat blev et overskud på 5,3 mio. kr., hvilket er 1,692 mio.kr  større end budgettet i star-
ten af året. Afvigelsen skyldes, at skolen som følge af en bestyrelsesbeslutning på bestyrelsesmødet d 9/12 
2015, har igangsat et samarbejde med Al Group om formulering af en opdateret 5 års vedligeholdelsesplan. 
Dermed blev en budgetteret tagrenovering på 1,8 mio. kr. ikke igangsat i 2015. 

Antallet af årskursister blev 1.123 hvilket er en stigning i forholde til 2014 på 74 årskursister. Stigningen er 
især sket indenfor AVU og HiFe og stigningen udgør samlet set en stigning på 7% i forhold til året før. 

E-learning udgjorde i 2015 26% af vores samlede aktivitet og udgør 36% af Hf enkeltfag's aktiviteten og 21% 
af AVU aktiviteten. 

Stigningen i indtægter grundet flere årskursister er fulgt op af mere pædagogisk personale som har medført sti-
gende lønudgifter i forhold til året før. Der har ikke været en stigning i antallet af teknisk administrativt perso-
nale eller ledelse. 

Tilskud 2015 og udviklingen i indtægter og antal årskursister i forhold til 2014 

Det samlede antal årskursister — ordinære UVM og Jobcenter henviste kursister - var i alt 1.122,93. 

Fordelingen på de forskellige uddannelsesretninger fremgår af figur 1: 

Jobeenterhenviste Ordinær UVM I alt 

GSK 6,65 6,65 

Hfe 18,13 632,87 651,00 

AVU 7,79 243,17 250,96 

FVU 17,84 26,31 44,15 

OBU 8,67 8,67 

Hf2 161,27 161,27 

Brobygning 0,23 0,23 

I alt 43,76 1.079,17 1.122,93 

Figur I. Antal årskursister 2015 fordelt på Jobcenterhenviste og UVM 
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Som det ses af figur 2 steg det samlede antal UVM kursister med 7 % i forhold til 2014. 

Jobcenter (JC) henviste årskursister er stort set uændret. Men aktiviteten er ændret i retning af mere FVU, hvor 

der er stor fremgang, mens Hf-enkeltfag og AVU står for en tilsvarende nedgang. 

Årskursister Jobcenterhenviste Ordinær UVM I alt 

GSK (3007) 21,73% 

Hfe (3015) 17,03% 4,23% 

AVU (3016) 25,36% 19,38% 

FVU (3018) 59,26% -4,39% 

OBU (3019) 11,69% 

ITF2 (3017) 3,20% 

Brobygning (2571) -53,41% 

I alt 0,61% 6,94% 6,97% 

Figur 2 Udvikling i antal årskursister 2015 i forhold til året før 

Taxameter tilskud Vestegnen HF & VUC 

12015 modtog Vestegnen HF & VUC i alt kr. 98.132.130 i taxameter tilskud fra UVM. Tilsvarende i 2014 

kr. 89.584.566. Det svarer til en stigning på ca. 10 %. I det samlede UVM tilskud 2015 indgår dog kr. 808.000, 

som er modtaget på baggrund af en genberegning og genindberetning af Ordblindeaktivitet i 2013 og 2014. Der 

udover kan man af figur 3 se, at tilskud til pædagogikum, som indberettes som en aktivitet til UVM, er steget 

væsentligt. Dette skyldes ikke aktivitetsændringen på 0,4 årskursist, men at taxameter til uddannelsen er steget 

til det dobbelte. De øvrige ændringer i tilskud fra UVM i 2015 sammenlignet med 2014, fremgår af figur 3: 
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Tilskud 2015 ift 2014 (/o) Årskursist 2015 ift. 2014 (%) 

Pædagogikum 116% 0,4 % 

Brobygning -53% -53,41% 

GSK 24% 21,73% 

Hfe 4% 4,23% 

AVU 20% 19,38% 

HF2 12% 3,2% 

FVU -4% -4,39% 

OBU 12% 11,69% 

Tilbagebetaling af deltager betaling -7% 

Regionalt UV tilskud 0% 

Grundtilskud 0% 

Bygningstaxameter tilskud 9% 

Fællestaxameter 11% 

Figur 3. Ændringer i tilskud fra UVM og årskursister i 2015 sammenlignet med 2014. 

Det bemærkes, at der for alle uddannelser er sammenhæng mellem den procentvise ændring i tilskud og ændrin-

gen i antal årskursister i procent når man sammenligner 2014 med 2015. Dog er tilskud til Hf2 forholdsvist større 

end fremgangen i årskursister (12 % i forhold til en fremgang på 3,2 % årskursist). Dette skyldes, at der udbetales 

et færdiggørelsestaxameter når kursister har afsluttet uddannelsen. Der var i 2015 blevet færdiggjort 60 liF2 

kursister. Tilsvarende var der 36 kursister i 2014 som udløste færdiggørelsestaxameter. 
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Institutionens hoved- og nogletal 

Hovedtal (t.kr.) 
Resultatopgørelse 

2015 
kr. 

2014 
kr. 

2013 
kr. 

2012 
kr. 

2011 
kr. 

Omsætning 110.923 103.012 92.546 81.852 73.550 

Omkostninger 104.180 100.603 91.630 77.341 74.440 

Resultat før finansielle poster 6.743 2.409 916 4.511 -890 

Finansielle poster -1.443 -247 -158 42 -21 

Årets resultat 5.300 2.162 758 4.553 -911 

Balance 

Anlægsaktiver 71.135 46.110 40.689 38.207 34.255 

Omsætningsaktiver 62.715 40.650 37.679 35.646 33.578 

Balancesum 133.850 86.760 78.368 73.853 67.833 

Egenkapital ultimo 38.914 33.614 31.452 30.694 26.141 

Langfristede gældsforpligtelser 44.427 13.325 13.691 14.065 14.471 

Kortfristede gældsforpligtelser 50.509 39.820 33.225 29.094 27.221 

Pengestrømsopgørelse 

Driftsaktivitet 13.209 11.479 7.673 5.867 9.893 

Investeringsaktivitet -22.219 -7.281 -3.477 -16.328 -8.928 

Finansieringsaktivitet 31.971 -368 -358 -326 -282 

Pengestrøm, netto 22.961 3.830 3.838 -10.787 683 

Nøgletal 

Overskudsgrad (%) 4,8 2,1 0,8 5,6 -1,2 

Likviditetsgrad (%) 124,1 102,1 113,4 122,5 123,4 

Soliditetsgrad (%) 29,1 38,74 40,1 41,6 38,5 

Finansieringsgrad (%) 63,1 29,2 33,6 36,8 42,2 

Årselever (ekskl. udlagt aktivitet) 
3016 AVU 250,96 212,47 205,77 172,46 149,52 

3018 FVU 44,15 39,24 37,58 51,30 35,15 

3019 OBU 8,67 7,47 8,07 7,26 8,32 

3015 HF enkeltfag 651,00 628,13 574,12 494,25 452,23 

3017 HF 2-årig 161,27 156,27 124,23 93,99 79,82 
3007 Gymnasial supplering 6,65 5,46 5,12 5,78 7,51 

2571 Brobygning 0,23 0,44 0 0,07 0,27 

Årselever i alt 1.122,93 1.049,48 954,89 825,11 732,82 
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Usikkerhed om fortsat drift (going coiracertni) 

Der er ingen usikkerhed om fortsat drift. 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ingen usikkerhed vedr. indregning og måling. 

Usædvanlige forholld 

Der er ingen usædvanlige forhold, som der skal tages højde for. 

Begivenheder efter regnskabsårets afstutning 

Der er ikke sket begivenheder af betydning for regnskabet efter regnskabsårets afslutning. 
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Forventninger filt det kommende år 

Budgettet for 2016 er lagt ud fra et årskursisttal på 1130, svarende nogenlunde til niveauet for 2015. Bud-

gettet for 2016 afviger i omsætning fra 2015 som følge af en række reduktioner i taxameterstørrelsen på 

grund af dels omptioriteringsbidrag på 2 % en række ophørte puljer, krav om indkøbseffektivisering og 

reduktion samt omlægning og reduktion af taxameterftnansieringen på e - learning undervisning. Redukti-

onen i indtægter beløber sig til i alt ca. 9% af den samlede omsætning. Der er således budgetteret med et 

budget i balance med et driftsresultat på 0,1 mio. kr. Reduktionen i omkostninger sker gennem en række 

justeringer og effektiviseringer i holdstørrelser, undervisningsgrad, fagudbud samt justeringer i kapacitet 

og driftsforbrug. 

Budget 2016 

RESULTATBUDGET 

Indtægter: 

Budget 

2016 

t.kr. 

Overslag 

2017 

t.kr. 

Overslag 

2018 

t.kr. 

Overslag 

2019 

tlf. 

Undervisningstaxameter 70.998 69.945 67.859 66.479 

Deltagerbetaling mv. 2.870 2.895 2.899 2.928 

Fællestilskud og andre indtægter 27.382 27.021 26.557 26.094 

Samlet omsætning 101.250 99.861 97.315 95.501 

Udgifter: 

Undervisn. gennemførelse: 

- lønninger 59.884 58.366 56.883 56.940 

- andre direkte omkostninger 7.125 7.180 7.303 7.385 

Undervisning i alt 67.009 65.546 64.186 64.325 

Udvikling og markedsføring 1.131 1.142 1.154 1.165 

Ledelse og administration 10.753 10.868 10.934 11.027 

Bygningsdrift 14.937 13.834 13.082 13.033 

Aktiviteter med særlige tilskud 4.560 5.096 5.111 6.127 

Administrativt IT-fællesskab 0 0 0 0 

Udgifter i alt 98.390 96.486 94.467 95.677 

Driftsresultat 2.860 3.375 2.848 (176) 

Finansielle indtægter (40) (40) (40) (40) 

Finansielle udgifter 2.662 2.657 2.652 2.646 

Resultat før ekstraord. poster 158 678 156 (2.862) 
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 

RESULTAT 158 678 156 (2.862) 
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Målrapportering 

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse 

Det overordnede politiske mål 

Vestegnen HF & VUC's bidrag til opfyldelse af 95% målsætningen sker gennem en række sideløbende 
indsatser: 

• Al undervisning og uddannelse på grundskoleniveau (AVU, FVU, OBU) har sigte mod at skabe 
faglige og studiemæssige kompetencer til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Dette sker gen-
nem den faglige progression, opøvelse af studiekompetencer samt brug af IT. 

• Studievejledningen bidrager til at oplyse og vejlede kursisterne i mulighederne inden for ung-
domsuddannelserne som voksen kursist. Dette sker gennem den løbende vejledning og opfølg-
ning på uddannelsesplaner samt gennem forskellige typer af arrangementer på VUC'et hvor der er 
besøg fra og oplæg om mulighederne inden for ungdomsuddannelsessystemet 

• Et stærkt samarbejde mellem AVU og HF inden for skolens regi gennem fælles pædagogiske 
dage, udvilding af brobygnings forløb etc. 

Målrapportering 

Fuldførelsesprocent på almengymnasiale uddannelser 

Uddannelse 2009/11 2010/12 2011/13 2012/14 2013/15 

HF 2 årig 65% 55% 59% 66% 74% 

Årselever opgjort på finansår ekskl. udlagt aktivitet 

Uddannelse 2011 2012 2013 2014 2015 

AVU undervisning 149,52 172,46 205,77 212,47 250,96 

FVU undervisning 35,15 51,30 37,58 39,24 44,15 

OBU undervisning 8,32 7,26 8,07 7,47 8,67 

HF enkeltfag 452,23 494,25 574,12 628,13 651,00 

HF 2 årig 79,82 93,99 124,23 156,27 161,27 

Gymnasial supplering 7,51 5,78 5,12 5,46 6,65 

Brobygning 0,27 0,07 0,00 0,44 0,23 

I alt 732,82 825,11 954,89 1.049,48 1.122,93 
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Aktivitet udlagt til andre institutioner 

Årselever 2011 2012 2013 2014 2015 

FVU undervisning 16,67 35,16 95,41 98,82 104,3 

OBU undervisning 5,01 6,86 12,66 19,79 18,9 

I alt 21,68 42,02 108,07 118,61 123,2 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Vestegnen HF & VUC for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og 

principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabs-

bekendtgørelsen), de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning 

(www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2015 med tilhørende vejledning. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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 institutionen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutio-

nen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effek-

tiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og til-

læg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der for-

falder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxa-

meter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsni-

veau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen 

som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsmæssige nøgletal er defineret således: 

Overskudsgrad 

Likviditetsgrad 

Soliditetsgrad 

Finansieringsgrad 

Resultat før ekstraordinære poster x 100 

Indtægter i alt 

Omsætningsaktiver i alt x 100 

Kortfristet gæld i alt 

Egenkapital i alt x 100 

Aktiver i alt 

Langfristet gæld i alt x 100 

Materielle anlægsaktiver i alt 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-

ninger, 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 indikation af 

værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskriv-

ning til den lavere genindvindingsværdi. 

Segmentoplysninger 
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 

• Indtægtsdækket virksomhed - IDV 

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som forde-

les ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte 

segmenter. 

Resultatopgørelsen 
Omsætning 

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risi-

koovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der 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 
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Anvendt regnskabspraksis 

• Administrative fællesskaber, værtsinstitution 

• Aktiviteter med særlige tilskud 

Fordelingsnøgler 

De indirekte lærerlønomkostninger, dvs, de lønomkostninger der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre for- 

mål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på antal årskursister. 

Indirekte lønomkostninger til ledelse samt øvrige undervisningsomkostninger og afskrivninger vedrørende an-

skaffelser til undervisning fordeles efter antal årskursister. 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre 

omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer, eller 

antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede 

valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 

aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 

omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 

kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørel-

sen. 

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 

Aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 
	

50 år 

Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 
	

50 år 

Bygningsinstallationer m.v. 	 10-20 år 

Udstyr og inventar 
	

3-10 år 

På bygninger anvendes en scrapværdi på 25%. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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

Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 50.000 kr. besluttet at ikke at anvende bunknings-

princippet. 

Af- og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de 

enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre ind-

tægter. 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes under langfristet 

gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten 

modregnes i afskrivningen. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af 

værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskriv-

ning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af 

nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte 

aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvin-

dingsværdien. 

Finansielle anlægsaktiver 

Deposita måles til kostpris. Aktier/andele i pengeinstitutter måles til dagspris (børskurs) på balancedagen. An-

delsbeviser i forsyningsvirksomheder måles til dagsværdien, svarende til indestående på andelskonti i forsy-

ningsvirksomheden. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her sva- 

rer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi 

(børskurs) på balancedagen. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen det modtagne pro-

venu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret 

kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem 

provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

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

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter- 

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Pengestromsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansie- 

ringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og 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 -udbetalinger samt betalt ved-

rørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser 

eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle 

anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri- 

stede gældsforpligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 
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Resultatopgørelse 1. januar — 31. december 

2015 	2014 
Note 
	

kr. 	 t.kr. 

Statstilskud 	 1 	98.857.321 	90.260 

Deltagerbetaling og andre indtægter 	 2 	12.065.833 	12.752 

Omsætning i alt 	 110.923.154 	103.012 

Undervisningens gennemførelse 	 3 	-72.491.300 	-70.943 

Markedsføring 	 4 	-1.264.120 	-1.139 

Ledelse og administration 	 5 	-13.418.143 	-11.066 

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 	 6 	-658.302 	-989 

Bygningsdrift 	 7 	-12.975.919 	-12.729 

Aktiviteter med særlige tilskud 	 8 	-3.372.614 	-3.737 

Omkostninger i alt 	 -104.180.398 	-100.603 

Resultat før finansielle poster 6.742.756 	2.409 

    

Finansielle indtægter 	 9 	212.188 	293 

Finansielle omkostninger 	 10 	-1.655.055 	-540 

Finansielle poster i alt 	 -1.442.867 	-247 

Årets resultat 	 5.299.889 	2.162 
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Balance pr. 31. december 

Note 
2015 
kr. 

2014 
t.kr. 

Grunde og bygninger 11 42.512.134 40.638 

Udstyr og inventar 11 1.270.256 1.312 

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 26.586.959 3.693 

Materielle anlægsaktiver i alt 70.369.349 45.643 

Deposita 12 765.616 467 

Finansielle anlægsaktiver i alt 765.616 467 

Anlægsaktiver i alt 71.134.965 46.110 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.799.556 1.261 

Mellemregning med Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling 3.277.616 315 

Andre tilgodehavender 841.479 905 

Periodeafgrænsningsposter 1.211.433 211 

Tilgodehavender i alt 7.130.084 2.692 

Værdipapirer 10.186.223 15.520 

Likvide beholdninger 45.398.876 22.438 

Omsætningsaktiver i alt 62.715.183 40.650 

Aktiver i alt 133.850.148 86.760 
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Balance pr. 31. december 2014 

Egenkapital pr. 01.01.2007 i henhold til åbningsbalance 

Note 
2015 
kr. 

2014 
t.kr. 

-3.880.501 -3.881 

Egenkapital i øvrigt 13 42.794.822 37.495 

Egenkapital i alt 38.914.321 33.614 

Realkreditgæld 14 44.427.317 13.325 

Langfristede gældsforpligtelser 44.427.317 13.325 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 1.251.460 383 

Skyldig løn 1.803.219 1.123 

Feriepengeforpligtelse 10.189.686 9.272 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.229.706 6.726 

Anden kortfristet gæld 3.194.465 3.845 

Periodeafgrænsningsposter 20.839.974 18.472 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 50.508.510 39.821 

Gældsforpligtelser i alt 94.935.827 53.146 

Passiver i alt 133.850.148 86.760 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 	 15 

Andre forpligtelser 	 16 
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Pengestrømsopgørelse 2015 

2015 
kr. 

2014 
t.kr. 

Årets resultat 5.299.889 2.162 

Regulering vedrørende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 2.323.426 2.095 

Urealiserede reguleringer 204.258 57 

Ændring i driftskapital: 

Ændringer i tilgodehavender -4.438.123 567 

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 9.819.526 6.598 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 13.208.976 11.479 

Køb af materielle anlægsaktiver -27.049.854 -7.371 

Tilgang deposita -298.278 -145 

Ændring i værdipapirer 5.129.241 235 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -22.218.891 -7.281 

Ændring i realkreditgæld 31.970.934 -368 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 31.970.934 -368 

Ændringer i likvider 22.961.019 3.830 

Likvider 1. januar 22.437.857 18.608 

Likvider 31. december 45.398.876 22.438 
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Noter 

1. Statstilskud 

2015 
kr. 

2014 
t.kr. 

Undervisningstaxameter 74.490.706 67.063 

Fællesudgiftstilskud 14.442.459 13.438 

Bygningstaxameter 10.174.012 9.133 

Øvrige driftsindtægter 725.190 656 

Særlige tilskud -975.046 -30 

I alt 98.857.321 90.260 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 
Deltagerbetaling, uddannelser 6.700.928 6.314 

Anden ekstern rekvirentbetaling 1.135.048 1.130 

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 658.302 989 

Andre indtægter 3.571.555 4.319 

I alt 12.065.833 12.752 

3. Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhængige omkostninger 63.463.305 61.211 

Afskrivninger 255.542 173 

Øvrige omkostninger 8.772.453 9.559 

I alt 72.491.300 70.943 

4. Markedsføring 
Løn og lønafhængige omkostninger 515.580 393 

Øvrige omkostninger 748.540 746 

I alt 1.264.120 1.139 

5. Ledelse og administration 
Løn og lønafhængige omkostninger 8.130.610 7.299 

Afskrivninger 172.220 149 

Øvrige omkostninger 5.115.313 3.618 

I alt 13.418.143 11.066 

6. Administrative fællesskaber, værtsinstitution 
Løn og lønafhængige omkostninger 50.327 80 

Afskrivninger 57.863 96 

Øvrige omkostninger 550.112 813 

I alt 658.302 989 
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Noter 

2015 2014 
t.kr. 

7. Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger 2.566.621 2.117 

Afskrivninger 1.837.801 1.677 

Øvrige omkostninger 8.571.497 8.935 

I alt 12.975.919 12.729 

8. Aktiviteter med særlige tilskud 
Løn og lønafhængige omkostninger 1.342.912 1.259 

Øvrige omkostninger 2.029.702 2.478 

I alt 3.372.614 3.737 

9. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 212.188 293 

I alt 212.188 293 

10. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 1.450.797 483 

Kurstab på værdipapirer 204.258 57 

I alt 1.655.055 540 

I alt 
kr. 

Grunde og 
Bygninger 

kr. 

Udstyr og 
Inventar 

kr. 

11. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 1. januar 51.066.913 48.230.472 2.836.441 

Tilgang i årets løb 4.156.347 3.712.300 444.047 

Kostpris 31. december 55.223.260 51.942.772 3.280.488 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar -9.117.444 -7.592.837 -1.524.607 

Årets af- og nedskrivninger -2.323.426 -1.837.801 -485.625 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december -11.440.870 -9.430.638 -2.010.232 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 43.782.390 42.512.134 1.270.256 

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 70.000.000 kr. 
Heraf grund 12.137.900 kr. 
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Noter 

2015 2014 
kr. t.kr. 

12. Deposita 
Kostpris 1. januar 467.338 322 

Årets tilgang 298.278 145 

Kostpris 31. december 765.616 467 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 765.616 467 

13. Egenkapital i øvrigt 
Saldo 1. januar 37.494.933 35.333 

Årets resultat 5.299.889 2.162 

Saldo pr. 31. december 42.794.822  	 37.495 

14. Realkreditlån 

Forfald 
inden for 

lår 
kr. 

Forfald 
efter 
lår 
kr. 

Amortise- 
ret gæld 

i alt 
ler. 

Nominel 
Gæld 
i alt 
kr. 

Flexlån Realkredit Danmark 0,902% 168.152 4.017.677 4.185.829 4.185.829 

Realkredit Danmark kontantlån 2 % 388.430 9.295.998 9.270.612 9.684.428 

Realkredit Danmark kontantlån 2,5 % 694.878 31.527.458 32.222.336 32.222.336 

Realkreditlån i alt 31.12.2015 1.251.460 44.841.133 45.678.777 46.092.593 

Realkreditlån i alt 31.12.2014 382.667 13.778.691 13.707.843 14.161.358 

Efter mere end 5 år forfalder 39.516.470 

2015 	2014 
kr. 	t.kr. 

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. 

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31. december 

Amortiseret prioritetsgæld 31. december 

42.512.134 	44.651 

45.678.777 	13.708 
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Noter 

2015 
t.kr. 

16. Andre forpligteliser 

Entrepriseaftale vedr, opførelse af ny skole i Rødovre 28.270 

Lejekontrakt Høj næsvej 75 og 77 1.191 

Lejekontrakt Sydskolen (Kongsholm Gymnasium) 297 

Rengøringskontrakt Strøyer + Strøyer A/S 323 

I forbindelse med erhvervelse af ejendomme fra Universitets- og Bygningsstyrelsen i 2010 har institutionen 

accepteret, at styrelsen har ret til op til 50% af nettoprovenuet, såfremt institutionen inden for 10 år fra erhver-

velsestidspunktet afhænder ejendomme omfattet af aktstykket. 

Samtidige modsvarende investeringer, såsom nybyggeri mv., kan dog modregnes nettoprovenuet. 
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Særlige specifikationer 

Udlagte aktiviteter 

2015 
kr. 

2014 
t.kr. 

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 13.720.600 12.491 

Personaleomkostninger 
Lønninger mv. 67.876.843 64.830 

Pensionsbidrag 10.803.261 9.840 

Andre sociale omkostninger 452.413 448 

Personaleomkostninger i alt 79.132.517 75.118 

Personaleårsværk 
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 166,81 145,45 

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 4,8 6,3 

Honorar til revisor 
Honorar for lovpligtig revision 115.500 113 

Andre ydelser end revision 131.175 193 

Honorar til revisor i alt 246.675 306 

2015 

kr. 

2014 

kr. 

2013 
kr. 

2012 
kr. 

Indtægtsdækket 
virksomhed — IDV 
Indtægter 
Direkte og indirekte lønom- 
kostninger 
Andre direkte og indirekte om- 
kostninger 

306.840 

-307.034 

706.830 

-576.039 

-109.771 

719.732 

-639.828 

-98.962 

691.544 

-588.137 

-71.088 

Resultat -194 21.020 -19.058 32.319 

Akkumuleret resultat (egen-
kapital) 529.309 529.403 508.383 527.441 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

