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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetser-
klæring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Vest-

egnen HF & VUC 

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

nr. 116 af 19. februar 2018 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 fej linformationer 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 26. marts 2019 

Tue Chris an Sanderhage 
Direktør 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. marts 2019. 

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. 

Christina Hinz 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Vestegnen HF & VUC 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for institutionen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. 

Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2018, lov om 

statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. 

(statens regnskabsregler). 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i overensstem-

melse med statens regnskabsregler. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 

bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskon-

trol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-

nelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 

"Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med 

internationale etiske regler for revisorer (IESBA' s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-

mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores 

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udar-

bejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag 

af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, ind-

stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej linformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt stan-

darderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision 

og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fej linformation, når sådan findes. Fej linformationer kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 

grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets be-

kendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og 

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 

at opdage væsentlig fej linformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af institutionens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte 

driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 

opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 

datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at instituti-

onen ikke længere kan fortsætte driften. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporte-

ringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente 

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 

fej linformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

statens regnskabsregler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi 

har ikke fundet væsentlig fej linformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

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

er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 

aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 

processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juri-

disk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-

sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevil-

linger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer 

vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige 

økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 

skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 26. marts 2019 

e 
toriseret Revisionspartnerselskab 

33 96 35 56 

Søren Jensen 
Statsautoriseret revisor 
MINE-nr. nme7901 

ii441a4) 
Christian Dahls røm 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne35660 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Præsentation af institutionen 

Mission 
Vestegnen HF & VUC er sat i verden for at give unge og voksne nye muligheder. 

Vi er til for dem, der ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet, samt dem som senere i livet vil skifte 

spor eller vil opkvalificere sig, mens de er i beskæftigelse eller ledige. Vi tager kursisternes perspektiv og deres 

forskellige personlige og faglige forudsætninger for, og ønsker til, uddannelse alvorligt. Dette giver os en mang-

foldig kursistgruppe med forskellige forudsætninger for læring, hvilket kræver voksenpædagogik, tilrettelæg-

gelsesformer og et studiemiljø, hvor undervisning både kan foregå på vores egne adresser, på virksomheder og 

i boligområder samt digitalt. 

Vision 
Vores uddannelsespraksis tager udgangspunkt i vores kerneopgave, som er undervisning, og vores overordnede 

mål som er kursisternes læring samt nye muligheder for videre uddannelse eller beskæftigelse. Vi stiller høje 

krav til os selv, til hinanden og til vores kursister, og vi ønsker at være en uddannelsesinstitution og en arbejds-

plads med en høj professionel kapital. Den personlige og faglige dømmekraft er en forudsætning for høj kvalitet, 

og vi ønsker som organisation at sætte en klar retning og i øvrigt understøtte, at beslutninger træffes så tæt på 

praksis som muligt. 

Vores mål for optagelse af kursister er, at de gennemfører uddannelsen og afslutter med eksamen. Kursisterne 

skal opleve Vestegnen HF & VUC som et ambitiøst, betydningsfuldt og fagligt fællesskab, som understøtter 

gennemførelse af uddannelsen. 

Centrale værdier 
Vores praksis tager udgangspunkt i en række centrale værdier, som kan rammesættes inden for tre overskrifter: 

Kursisten i centrum 

I vores tilgang til kursisterne anerkender vi, at de kommer med personlige kompetencer, livserfaringer og 

drømme om uddannelse. Med udgangspunkt i dette har vi til opgave at øge kursisternes faglige kundskaber og 

demokratiske deltagelse i samfundslivet. Dette gør vi gennem undervisning, vejledning, dannelse og deltagelse 

i fællesskaber. 

Samarbejde og videndeling 

Vores praksis med kursister, kolleger og samarbejdspartnere tager udgangspunkt i, at samarbejde og viden- 

deling er en pligt og en dyd. Dette gør vi for at løse vores opgave med høj kvalitet og for at give vores kursister 

den bedst mulige uddannelse. Vi er derfor nysgerrige på hinandens praksis og på vores omverden, og vi tror på, 

at vi kan løse vores opgaver bedre i et internt og eksternt samarbejde end hver for sig. 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nogletal 

Santfindssind 

Vi er en del af en offentlig sektor, og løser derfor en samfundsopgave. Det kræver lydhørhed i forhold til de 

politiske prioriteringer, at vi bidrager aktivt til samfundets udvikling, og at vi er samvittighedsfulde i vores brug 

af ressourcer, således at vores ressourceforbrug altid kan relateres til vores kerneopgave. 

Strategiske temaer 

Med udgangspunkt i vores mission, vision og centrale værdier vil tre temaer være pejlemærker for Vestegnen 

HF & VUC's prioriteringer i praksis i de kommende tre år: Det voksne, det fleksible og det digitale VUC. 

Hovedaktiviteter 

Samfundet — og ikke mindst Københavns Vestegn har en udfordring med at gøre uddannelse til en del af alle 

borgeres liv. 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 dannelse. 

Vi udbyder følgende uddannelser: 

• HF enkeltfag 
• 2- årigt HF 
• GSK — gymnasiale suppleringskurser 
• FVU — forberedende voksenundervisning 
• AVU — almen voksenuddannelse 
• OBU — Ordblindeundervisning 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Årets faglige resultater 

Årets faglige resultater er i det følgende udtrykt gennem nedslag i de opnåede resultater i udvalgte områder af 

organisationen. 

Søgemønster 
Søgningen til skolens uddannelser kommer dels fra vores optageområde; Vestegns kommunerne, men i lige så 

høj grad fra andre kommuner. Således udgjorde søgningen fra kommuner uden for Vestegnen 57% i 2018. 

• 

Søgning fra optageområde / Kommune Antal i 2017-18 Antal i 2015-16 Antal i 2014-15 

153 Brøndby 154 159 219 

161 Glostrup 113 106 149 

165 Albertslund 250 260 389 

169 Høje Tåstrup 173 232 245 

175 Rødovre 172 166 217 

183 Ishøj 76 72 104 

187 Vallensbæk 55 43 63 

Vestegnen HF & VUC's opland i alt 993 1038 1386 

Søgning fra andre kommuner 1330 1126 1347 

Søgning i alt 2323 2164 2733 

*) Opgjort på årskursister 

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det især GSK og HF enkeltfag, på e-learning, som har søgning udenfor 

Vestegnen. 

• Å.. 	 nrncpntvie fnrdline nå ontaeeområder vist nr.uddannelse 

Totalt Ordinær E-learning 

2018 2017 Uddannelse Indenfor og udenfor optageområde 2018 2017 2018 2017 

3007 — GSK 
Inden for optageområde 28% 23% 28% 23%  

Uden for optageområde eller ukendt kommunekode 72% 77% 72% 77% .J4 

27% 
3015 - HF-enkeltfag 

Inden for optageområde 44% 47% 66% 66% 25% 

Uden for optageområde eller ukendt kommunekode 56% 53% 34% 34% 75% 73% 

3016- AVU 
Inden for optageområde 61% 59% 70% 67% 38% 35% 

Uden for optageområde eller ukendt kommunekode 39% 41% 30% 33% 62% 

/ 

F 

27% 

65% 

A 

28% 

3018 - FVU 
Inden for optageområde 79% 75% 79% 75% 

Uden for optageområde eller ukendt kommunekode 21% 25% 21% 25% 

3019- OBU 
Inden for optageområde 52% 50% 52% 50% 

50% 

66% 

Uden for optageområde eller ukendt kommunekode 48% 50% 48% 

Enkeltfag i alt 
Inden for optageområde 49% 51% 67% 

Uden for optageoimå'de eller ukendt kommunekode 51% 49% 33% 34% 73% 72% 

3017- HF2 
Inden for optageområde 58% 59% 58% 59% A Uden for optageområde eller ukendt kommunekode 42% 41% 42% 41% 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Aldersfordeling 
Som det fremgår af tabellen, er der en tendens til at vores kursister bliver ældre. 

Tabel 3: Årskursisternes procentvise fordeling på aldersgrupper vist pr. uddannelse 

Uddannelse Aldersgrupperinger 2018 2017 

3007- GSK 

Under 26 år 56% 65% 

26 til 29 år 18% 23% 

30 til 59 år 26% 12% 

3015- HF-enkeltfag 

Under 26 år 49% 55% 

26 til 29 år 24% 21% 

30 til 59 år 27% 24% 

60 år eller ældre 0% 1% 

3016 - AVU 

Under 26 år 42% 47% 

26 til 29 år 20% 20% 

30 til 59 år 38% 33% 

60 år eller ældre 0% 0% 

3018 - FVU 

Under 26 år 38% 24% 

26 til 29 år 8% 11% 

30 til 59 år 53% 63% 

60 år eller ældre 1% 2% 

3019 - OBU 

Under 26 år 73% 65% 

26 til 29 år 2% 6% 

30 til 59 år 24% 27% 

60 år eller ældre 1% 2% 

Enkeltfag i alt 

Under 26 år 47% 52% 

26 til 29 år 22% 20% 

30 til 59 år 30% 27% 

60 år eller ældre 0% 1% 

3017- HF2 

Under 26 år 90% 91% 

26 til 29 år 7% 7% 

30 til 59 år 3% 2% 

*) Opgjort på årskursister 

Ser man på de enkelte uddannelser fremgår det, at HF2 har den yngste kursistgruppe med 90% under 26 år. På 

GSK er 56% under 26 år og på HF enkeltfag er 49% under 26 år. OBU har 73% under 26 år, hvilket hænger 

sammen med, at 90% af disse kursister er tilknyttet en speciel 3-årig HF2/OBU linie. 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Frafald 
Frafaldet er reduceret i forhold til tidligere år. Hvilket mest skyldes ændret opgørelse ifm flytning af tælledag. 

Skolen har fokus på løbende opfølgning på kursisternes studieaktivitet med henblik på at kunne fastholde, råd-

give og motivere kursisten tidligt i forløbet. 

• • 	° ......,. 	......._ , 
Uddannelse 2017-18 2016-17 2015-16 

GSK 0% 0% 0% 

HF-enkeltfag 26% 36% 27% 

AVU 12% 15% 16% 

Simpelt gennemsnit GSK, HFE og AVU, I alt 13% 20% 16% 

HF-2 årig 15% 25% 27% 

Prøvefrekvens 
Prøvefrekvensen er høj på både gymnasiale- og AVU-kurser. 

• • ..............,,,......._.... 
Uddannelser 2017-18 2016-17 2015-16 

HF2, HFe, GSK 81% 71% 78% 

AVU 78% 83% 82% 

Prøvekarakterer - socioøkonomisk reference 
Som det fremgår af tabellen, klarer vores kursister sig meget flot i forhold til socioøkonomisk reference. Særligt 

skal fremhæves det sublime resultat, vi har i de naturvidenskabelige fag, hvor vi er næstbedst i landet og det 

bedste VUC på HF2. 

• • 	 - -,..-. -..._ 

Fag Evalueringsform Niveau Prøvekarakterer Socioøkonomisk Reference 
Forskel 

(* = signifikant) 

Dansk Mundtlig A 6,9 6,1 0,8* 

Skriftlig A 4,6 4,3 0,3 

Eksamensresultat (inkl. bonus A) Samlet - 5,7 5,4 0,3 

Engelsk Mundtlig B 5,3 5,6 -0,3 

Skriftlig B 4,1 4,3 -0,2 

Kultur- og samfundsfaggruppe Mundtlig 6,2 5,7 0,5 

Matematik Mundtlig B 4,6 4,6 0 

C 4,8 4,5 0,3 

Skriftlig B 3,3 3,3 0 

C 1,4 2,2 -0,8 

Naturvidenskabelig faggruppe Mundtlig - 6,2 5,3 0,9* 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nogletal 

Andel af skolens HF kursister på videreuddannelse 
Andelen af skolens HF-kursister på videreuddannelse opgjort 27 måneder efter gennemført HF kan ses i ne- 

denstående tabel. I forhold til landsgennemsnittet på 70,1% ligger skolens løfteevne meget flot på 74,5%. 

Uddannelse efter endt uddannelse 2013 2014 2015 1 alt 
Landsgennemsnit for de gymnasi-

ale uddannelser 

Uoplyst/ukendt 41,7% 19,4% 26,5% 26,6% 29,6% 

Gymnasiale uddannelser 0,3% 

Erhvervsfaglige uddannelser 19,4% 12,2% 14,1% 15,9% 

Korte videregående uddannelser 12,2% 11,4% 7,8% 

Mellemlange videregående uddannelser 33,3% 55,6% 49,0% 47,8% 46,4% 

Total (excl. uoplyst/ukendt) 33,3% 75,0% 73,4% 74,5% 70,1% 

*) Tabellen viser ikke data for delpopulationer på under 5 persone Så hvis der et år har været under 5 i en af kategorierne for videregående 
uddannelse bliver disse ikke vist, men procenterne for det som vises beregnes fortsat i forhold til den samlede population. I 2073 var der feks. 
24 elever i den samlede population, men der vises kun data for 78. Af samme grund vil den nationale total helt sikkert give 700%, da populati-

onen i delkategorierne altid vil være over 5, og de totale tal for VUC for samtlige år vil også se bedre ud. 

Realkompeteneevurdering, RKV 
Som det fremgår af tabellen, har skolen stigende fokus på at bruge realkompetencevurdering af kursisten til at 

målrette den undervisning, kursisten tilbydes på skolen. 

• • 	• 

2018 2017 2016 

Antal RKV 336 162 143 

Antal CPR-kursister 300 115 106 

Heraf: fuld kompetence 282 136 124 

Delvis kompetence 4 0 1 

Afslag (ingen kompetence) 50 23 17 

Erhverv 
I 2018 har Vestegnen HF & VUC fortsat vores arbejde med at udføre arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i forbin- 

delse med VEU Center Hovedstaden og Bornholm. Disse aktiviteter omfatter opsøgende arbejde i små og mel-

lemstore virksomheder, samarbejde om uddannelsesplanlægning i virksomheder, samt samarbejdsprojekter med 

andre aktører (VUC og erhvervsskoler) bl.a. om afholdelse af app café for ordblinde. 

I 2018 har vi også haft fokus på samarbejdet med jobcentre om at løfte borgere, der er uddannelsesparate over i 

uddannelse. Der har især været fokus på dialog og koordinering med henblik på en smidig og effektiv opgave- 

løsning især med fokus på borgerens gode oplevelse. 

Endelig har Vestegnen HF & VUC deltaget i den samlede sektors arbejde med at påvirke og påbegynde imple-

menteringen af trepartaftalen omkring VEU. 
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Som det fremgår af tabellen, har der i 2018 været en markant vækst i erhvervsrelaterede aktiviteter siden 2016. 

Uddannelse Type 2016 2018 Vækst Vo 

FVU 
Afholdt på virksomhed 941.985 786.111 

Afholdt på skolen 0 0 

FVU i alt 941.985 786.111 -17% 

OBU 
Afholdt på virksomhed 0 373.774 

Afholdt på skolen 0 67.741 

OBU i alt 0 441.515 Ny aktivitet 

Hovedtotal 941.985 1.227.627 30% 

Der er i 2018 indgået aftale om ti nye forløb med en eksisterende partner samt tre forløb med nye partnere. En 

af disse involverer en anden uddannelsesinstitution (SOPU), mens en anden involverer en faglig organisation 

(3F). 

Tabel 10: Oversigt over eksterne forløb 

Ny aftale med ek- 

Virksomhed 
	

Forløb 
	

Aftalepartnere 
	 sisterende parter Ny partner 

Dansk Retursystem 

Dansk Retursystem 

Dansk Retursystem 

Dansk Retuisystem 

Dansk Retursystem 

Dansk Retursystem 

OBU 

OBU 

OBU 

OBU 

OBU 

FVU læsning 

Dansk Retursystem, Vestegnen HF & VUC 

Dansk Retursystem, Vestegnen HF & VUC 

Dansk Retursystem, Vestegnen HF & VUC 

Dansk Retursystem, Vestegnen HF & VUC 

Dansk Retursystem, Vestegnen HF & VUC 

Dansk Retursystem, Vestegnen HF & VUC 

x 

x 

x 

Dansk Fragtmænd 

Dansk Fragtmænd 

Dansk Fragtmænd 

Botilbudet Rødbo 

AO Johansen 

Lindpro 

Grennessminde 

FVU matematik 

FVU matematik 

FVU matematik 

FVU læsning 

FVU læsning 

FVU digital 

OBU 

Dansk Fragtmænd, Vestegnen HF & VUC 

Dansk Fragtmænd, Vestegnen HF & VUC 

Dansk Fragtmænd, Vestegnen HF & VUC 

SOPU, Botilbudet Rødbo, Vestegnen HF & VUC 

3F, AO Johansen, Vestegnen HF & VUC 

Netværkslokomotivet, Lindpro, Vestegnen HF & VUC 

Grennessminde, Vestegnen 1-1F & VUC  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Digitalisering af undervisning, infrastruktur og administration 
Et netværk af IT-ambassadører driver i samarbejde med ledelsen udvikling af digitalisering af undervisning og 

administration. De digitale projekter har i 2018 været: 

• VR/digital fagpakke på HF 

• Studie til indspilning af undervisningsvideoer 

. Centre med mediefagscomputere på begge adresser i Albertslund og Rødovre 

• Start på implementering af Canvas som Learning Management System — iværksættes medio 2019 

• Opstart på målrettet Digital markedsføring af e-learning — fortsætter ind i 2019 

. Sikker IT infrastruktur, nyt netværk med redundans samt 24 timers overvågning af servere og netværk 

• GDPR — implementering samt oprettelse af DPO funktion 

• Databaseret IT support via ticket system til brugersupport 

Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal 

Skolens resultat blev et underskud på 1,6 mio.kr. Årsagen er et stor fald i søgningen til skolens ordinære uddan-

nelser kombineret med en udfladning af væksten på e-learning i andet halvår af 2018 samt et større tab på admi-

nistrationen af driftsoverenskomstpart Rødovre Kulturelle Aftenskole, som gik konkurs 1. august 2018. 

Det bør være muligt for VUC at få tilstrækkelig indsigt i DOP's økonomiske forhold med henblik på at kunne 

afvise DOP, som ikke vurderes at have et tilstrækkeligt økonomisk fundament. 

Skolens satsning på digitale projektorienterede uddannelser og eksterne samarbejder fortsætter i 2019 understøt-

tet af en intensiveret digital markedsføring. Disse indsatser har til hensigt at fastholde kursisttallet på HF uddan-

nelserne og opnå nye markeder og målgrupper. 

Skolen har ultimo 2018 og primo 2019 tilpasset medarbejderstaben med henblik på at nå balance i 2020. 
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Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal 

Hovedtal (t.kr.) 
Resultatopgørelse 

2018 2017 2016 2015 2014 

Omsætning 103.308 106.813 104.255 110.923 103.012 

Heraf statstilskud 91.343 95.153 92.465 98.857 90.260 

Omkostninger 103.741 98.466 103.132 104.180 100.603 

Resultat før finansielle poster -433 8.347 1.123 6.743 2.409 

Finansielle poster -1.118 -1.077 -4.077 -1.443 -247 

Årets resultat -1.551 7.269 -2.954 5.300 2.162 

Balance 
Anlægsaktiver 92.600 95.878 98.005 71.135 46.110 

Omsætningsaktiver 33.105 37.347 41.453 62.715 40.650 

Balancesum 125.705 133.225 139.458 133.850 86.760 

Egenkapital ultimo 41.679 43.230 35.960 38.914 33.614 

Langfristede gældsforpligtelser 42.775 44.179 45.701 44.427 13.325 

Kortfristede gældsforpligtelser 41.251 45.816 57.797 50.509 39.820 

Pengestroinsopgørelse 
Driftsaktivitet -3.427 596 9.292 13.209 11.479 

Investeringsaktivitet 18 -1.238 -29.626 -22.219 -7.281 

Finansieringsaktivitet -1.508 -1.489 1.502 31.971 -368 

Pengestrøm, netto -4.917 -2.131 -18.832 22.961 3.830 

Likvider primo 34.557 36.739 55.585 37.958 34.420 

Likvider ultimo 29.538 34.557 36.739 55.585 37.958 

Resterende trækningsmulighed (note 14) 131 123 0 0 0 

Samlet likviditet til rådighed 29.669 34.680 36.739 55.585 37.958 

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

Likviditetsgrad (%) 80,3 81,5 71.7 124,1 102,1 

Soliditetsgrad (%) 33,2 32,4 25,8 29,1 38,7 

Årselever (ekskl. udlagt aktivitet) 
3016 AVU 241,30 264,34 270,50 250,96 212,47 

3018 FVU 22,33 39,08 50,93 44,15 39,24 

3019 OBU 13,67 11,80 9,32 8,67 7,47 

3015 HF enkeltfag 675,15 716,70 674,07 651,00 628,13 

3017 HF 2-årig 159,02 154,57 151,33 161,27 156,27 

3007 Gymnasial supplering 4,52 5,64 4,58 6,65 5,46 

2571 Brobygning 0,14 0,14 0,15 0,23 0,44 

Årselever i alt 1.116,13 1.192,27 1.160,88 1.122,93 1.049,48 



Vestegnen HF & VUC 	 16 

Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal 

Regnskabsmæssige nøgletal er defineret således: 

Overskudsgrad 

Likviditetsgrad 

Soliditetsgrad 

Resultat før ekstraordinære poster x 100 

Indtægter i alt 

Oinsætningsaktiver i alt x 100 

Kortfristet gæld i alt 

Egenkapital i alt x 100 

Aktiver i alt 

Årsværk pr. 100 årselever (antal) 

2018 2017 2016 2015 2014 

Ledelse og administration pr. 100 årselever 2,6 1,6 1,7 1,8 

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

Lønomkostninger pr. 100 årselever 
t.kr. 
Lønomkostninger vedr, undervisningens 

gennemførelse pr. 100 årselever 5.794 5.211 5.453 5.652 5.835 

Lønomkostninger .  øvrige pr. 100 årselever 954 1.025 1.106 1.122 1.062 

Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt 6.748 6.236 6.559 6.774 6.897 

Lønomkostninger i pct. af  omsætningen 0,73 0,70 0,73 0,69 0,64 

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring 
Aktivitetsstyring (antal) 
Årsværk pr. 100 årselever 14,3 12,9 13,6 14,1 

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever 11,2 10,4 11,3 11,7 

Kapacitetsstyring 
Kvadratmeter pr. årselev (m2) 10 

Huslejeudgifter pr. kvadratmeter (kr.) 302,5 

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter (h.) 102,3 

Finansielstyring 
Finansieringsgrad (%) 46,2 46,1 46,6 63,1 29,2 

Andel af realkreditlån med variabel rente (%) 8,2 8,4 * * * 

Andel af realkreditlån med afdragsfrihed (%) 0 0 * * * 
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Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal 

Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 

Der er ingen usikkerhed om fortsat drift. 

Usikkerhed ved indregning og måling 

I forbindelse med UVM's overgangsordning ifm e-learning er der i 2018 sket en efterregulering af fælles- og 

bygningstaxameter for 2017. Der udestår stadig regulering for 8,1 mio.kr., som er indregnet i regnskabet under 

mellemregning med UVM. 

Usædvanlige forhold 
Nedgangen i søgningen til de ordinære uddannelser og en lavere vækst end forventet på e-learning i 2. halvår af 

2018 har betydet, at lærerbestanden har været for stor i 2018. Hvilket har resulteret i et underskud på 1,55 mio.kr. 

En større afskedigelsesrunde ultimo 2018 og primo 2019 forventes at bringe regnskabet i balance i 2020. 

August 2018 gik DOP, Rødovre Kulturelle Aftenskole konkurs. Dette vil medføre et underskud på ca. 870 t.lcr., 

idet skolen ikke forventes at få refunderet udbetalte forskud fuldt ud for 2018. VUC er forpligtet til at godkende 

et stigende antal DOP — uden at have mulighed for tilstrækkelig indsigt i DOP's regnskabsforhold og likviditet 

i øvrigt. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 
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Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal 

Forventninger til det kommende år 

I 2019 vil der pr. 01.08.2019 ske en bodeling i forbindelse med FGU-udspaltningen. I den forbindelse vil der 

ske en overførsel af medarbejdere (9 årsværk) samt en udspaltning af egenkapitalen svarende til 9% svarende til 

ca. 4 mio.kr  

Budgettet for 2019 er et regnskabsresultat på -3,5 mio.kr  faldende til balance i 2020. Det negative regnskabsre-

sultat i 2019 skyldes, at afskedigelserne først slår fuldt igennem i 2020 pga. lange opsigelsesvarsler. 

Forventningerne til årskursister er 2018 niveau. 

De strategiske satsninger i 2019 er: 

• Indførsel af digitale elementer og projekter i den ordinære undervisning — F.eks. Digital/VR HF fagpakke. 

• Ikke elitær tilgang til digitale uddannelser. Målgruppen er alle interesserede. 

• Løbende opfølgning på uddannelsernes kvalitet og på løbende indsatser ifm kursistens gennemførsel. 

• Øget digital markedsføringsindsats vedr. e-learning undervisning. 

• Online tilmelding på alle ordinære- og e- learning uddannelser. Vejledning sker ved hurtig screening i op-

startsfasen. 

• Udvikling af særlige digitale- og ordinære undervisningspakker til erhvervsvirksomheder og jobcentre. 

• Fælles forberedelse og fælles udvikling af undervisningsmateriale. 

• Udvikling af infrastruktur, som understøtter den digitale skole. Herunder driftsikker IT, implementering af 

nyt LMS, GDPR, gode hjemmesider, digital markedsføring samt digitale administration og fleksibel digital 

vejledning. 
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Målrapportering 

Det overordnede politiske mål 

Vestegnen HF & VUC bidrager til de uddannelsespolitiske målsætninger om, at 90% af alle 25-årige skal have 

gennemført en ungdomsuddannelse, at halvdelen af de 25-årige skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, samt 

at alle under 25 skal have en uddannelsesplan og vejledning til at øge deres kompetencer gennem følgende til- 

tag: 

1. Gennem vores lovbefæstede formål samt institutionens mission og vision. 

2. Gennem at tilbyde fleksibel uddannelse for voksne, der tager udgangspunkt i kursisten i centrum. 

3. Gennem en koordineret og stærkt fagligt baseret vej ledningsindsats, hvor alle enkeltfagskursister får lagt 

en individuel studieplan, og hvor der arbejdes systematisk med gennemførselsvejledning. 

4. Gennem samarbejde med kommuner, jobcentre og virksomheder om individuel og praksisbaseret kompe-

tenceudvikling. 

Generel vurdering af de overordnede faglige resultater 
Vores faglige resultater i 2018 er, set i lyset af vores målgrupper og deres forudsætninger, meget tilfredsstillende. 

Her skal særligt fremhæves vores flotte løfteevne (Tabel 7), samt det sublime resultat vi har i de naturvidenska-

belige fag, hvor vi er næstbedst i landet og det bedste VUC på HF2 (Tabel 6). 

I det kommende år vil vi styrke vores fokus på nedbringelse af fravær, da vores fraværstal er for høje og skal 

nedbringes. 

Elevbestand — antal årselever i året 

Antallet af årselever for 2018 udviser samlet set et fald på 6% ifl. 2017. Faldet ligger især på de ordinære ud-

dannelser: HF — enkeltfag (-14%) samt på AVU (-16%) og FVU (-43%). Det store fald på FVU skal ses i lyset 

af, at skolens driftsoverenskomstparter siden 2015 samlet set har haft en tilgang på 118,49 årskursister og siden 

2017 en tilgang på 60,3 årskursister. 

Jobcenterfinansieret aktivitet i 2018 er faldet med 36% siden 2015 - fra 43,83 årskursister i 2015 til 27,99 års-

kursister i 2018. Med det største fald på FVU med 56%, på AVU ordinær med 0,43% og HF- enkeltfag ordinær 

med 0,42%. 

Faldet på de ordinære uddannelser udlignes til dels af en stigning på e-learning uddannelserne: HF — enkeltfag 

(4%) samt på AVU (8 %). Endvidere udviser OBU en stigning på 16%, hvilket især skyldes skolens særlige 

udbud af 11F2/0BU klasser. 
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Målrapportering 
....,„.......--._ __ . . 	____ 

Uddannelsesområde 2014 2015 2016 2017 2018 

HF-2 årig 156,27 161,27 151,33 154,57 159,02 

HF-enkeltfag 628,13 651,00 674,07 716,70 675,15 

GSK 5,46 6,65 4,58 5,64 4,52 

AVU 212,47 250,96 270,50 264,34 241,30 

FVU 39,24 44,15 50,93 39,08 22,33 

OBU 7,47 8,67 9,32 11,80 13,67 

Brobygning 0,44 0,23 0,15 0,14 0,14 

Antal årselever i året 1.049,48 1.122,93 1.160,88 1.192,27 1.116,13 

*) Både UM, egen- og jobeenterfinansterede. Ex. udlagt aktivitet 	. 

Siden 2016 er andelen af HF kursister på e-learning steget fra 39,18% til 53,10%. AVU e-learning andelen er 

steget fra 19,89 % i 2016 til 34,04 % i 2018. 

Fordeling ordinær/ e-learning 2016 Andel 2017 Andel 2018 Andel 

HF enkeltfag ordinær 409,97 60,82% 368,02 51,35% 316,62 46,90% 

HF enkeltfag e-leaming 264,10 39,18% 348,68 48,65% 358,53 53,10% 

1 alt 674,07 100,00% 716,70 100,00% 675,15 100,00% 

AVU ordinær 216,70 80,11% 195,94 74,13% 159,16 65,96% 

AVU e-leaming 53,80 19,89% 68,39 25,87% 82,14 34,04% 

1 alt 270,50 100,00% 264,34 100,00% 241,30 100,00% 

*) Både UK11 ogjobeentedinansierede. Ex udlagt akt. (DOP 

Udlagt aktivitet stiger kraftigt, hvilket hænger sammen med, at skolen nu har flere DOP - i alt 7. 

• .- 	-...- 
Udlagt 	aktivitet 	ved 	driftsoverens- 
komstparter (DOP) 

2016 2017 2018 

FVU 116,52 174,71 235,01 

OBU 19,92 24,76 22,48 
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Målrapportering 

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser 

Fuldførelsesprocenten ligger stabilt. Faldet ift 2014 og 2013 skyldes ændrede opgørelsesmetoder i forhold til 

ministeriets databank, der ikke tager højde for, at de af skolens HF2 elever, som er ordblinde, studerer et år 

ekstra på HF2. 

Uddannelsesområde 2013 2014 2015 2016 2017 

HF-2 årig 87% 76% 62% 62% 63% 

Arbejdstidens anvendelse — andel af lærernes arbejdstid med elevsamvær 

Arbejdstiden anvendelse med eleverne har været stigende. Der fokuseres på at minimere organisationstid samt 

på fælles forberedelse og fælles udvikling og deling af undervisningsmateriale. 

• 

Uddannelsesområde 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

HF & GSK (Indikator 1 + 2) 44,5% 44% 42% 44,2 % 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansmi-

nisteriets bekendtgørelse nr.116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), 

Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kva-

litets paradigme for årsrapporten 2018 med tilhørende vejledning. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

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

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 

• Tovholderinstitutionen: Kombineret ungdomsuddannelse - KUU 

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". 
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Anvendt regnskabspraksis 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, 

øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 

• Undervisningens gennemførelse 

• Markedsføring 

• Ledelse og administration 

• Bygningsdrift 

• Aktiviteter med særlige tilskud 

• Administrative fællesskaber, værtsinstitution 

• Kostafdeling 

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

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

Indirekte lønomkostninger til fx ledelse og it-medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling og møder samt 

afskrivninger vedrørende it-udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på omsætning, lønninger/løntimer, 

eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændret 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. 

Ekstraordinære poster 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenhe- 

der eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende 

karakter. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 scrapværdi, 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. i.h.t. ØAV 
	

10-20 år 

Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV 
	

3-10 år 

På bygninger anvendes en scrapværdi på 25%. 

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

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodiseret 

anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt 

som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen. 

Finansielle anlægsaktiver 

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 

med nedskrivninger til imødegåelse af forventede 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 forudbetalte omkostninger vedrørende efterføl- 

gende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien på balancedagen. 

Gældsforpligtelser 

For fastforrentede lån, som realkreditlån, og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det mod-

tagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amor-

tiseret 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 betalinger vedrørende indtægter i 

efterfølgende regnskabsår. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømsopgørelse 

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 

2018 	2017 

Note 
	kr. 	 t.kr. 

Statstilskud 	 1 	91.342.938 	95.153 

Deltagerbetaling og andre indtægter 	 2 	11.964.965 	11.660 

Omsætning i alt 	 103.307.903 	106.813 

Undervisningens gennemførelse 	 3 	75.744.310 	72.147 

Markedsføring 	 4 	1.572.774 	1.191 

Ledelse og administration 	 5 	12.392.201 	11.254 

Bygningsdrift 	 6 	12.006.832 	12.000 

Aktiviteter med særlige tilskud 	 7 	2.024.777 	1.874 

Omkostninger i alt 	 103.740.892 	98.466 

Resultat for finansielle poster -432.991 	8.347 

   

Finansielle indtægter 	 8 	29.886 	 57 

Finansielle omkostninger 	 9 	-1.147.586 	-1.135  

Finansielle poster i alt 	 -1.117.700 	-1.078 

Årets resultat 	 -1.550.691 	7.269 
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Balance pr. 31. december 

Note 
2018 
kr. 

2017 
t.kr. 

Grunde og bygninger 10 91.826.650 94.830 

Udstyr og inventar 10 669.052 944 

Materielle anlægsaktiver i alt 92.495.702 95.774 

Deposita 11 103.813 104 

Finansielle anlægsaktiver i alt 103.813 104 

Anlægsaktiver i alt 92.599.515 95.878 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.992.489 1.617 

Andre tilgodehavender 1.381.796 875 

Periodeafgrænsningsposter 193.170 298 

Tilgodehavender i alt 3.567.455 2.790 

Værdipapirer 10.018.598 10.121 

Likvide beholdninger 19.519.068 24.436 

Omsætningsaktiver i alt 33.105.121 37.347 

Aktiver i alt 125.704.636 133.225 
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Balance pr. 31. december 2018 

Egenkapital pr. 01.01.2007 i henhold til åbningsbalance 

Note 

2018 
kr. 

2017 
t.kr. 

-3.880.501 -3.880 

Egenkapital i øvrigt 12 45.559.377 47.110 

Egenkapital i alt 41.678.876 43.230 

Realkreditgæld 13 42.775.209 44.179 

Langfristede gældsforpligtelser 42.775.209 44.179 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 1.408.330 1.513 

Skyldig løn 2.865.039 3.221 

Feriepengeforpligtelse 10.603.000 10.011 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.146.033 5.064 

Anden kortfristet gæld 4.159.856 2.492 

Mellemregning med Undervisningsministeriet 8.573.800 11.428 

Periodeafgrænsningsposter 11.494.493 12.087 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 41.250.551 45.816 

Gældsforpligtelser i alt 84.025.760 89.995 

Passiver i alt 125.704.636 133.225 

Usikkerhed om fortsat drift 	 I 

Usikkerhed ved indregning og måling 	 II 

Usædvanlige forhold 	 III 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 	 iv 

Gæld til pengeinstitutter 	 14 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 	 15 

Andre forpligtelser 	 16 
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Pengestrømsopgørelse 2018 

2018 
lu... 

2017 
t.kr. 

Årets resultat -1.550.691 7.269 

Regulering vedrørende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 3.326.340 3.437 

Urealiserede reguleringer 36.228 -21 

Ændring i driftskapital: 

Ændringer i tilgodehavender -777.435 1.924 

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser -4.461.033 -12.013 

Pengestrømme fra driftsaktivitet -3.426.591 596 

Køb af materielle anlægsaktiver -47.965 -1.377 

Tilgang deposita 0 67 

Ændring i værdipapirer 66.045 72 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 18.080 -1.238 

Ændring i realkreditgæld -1.508.480 -1.489 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1.508.480 -1.489 

Ændringer i likvider -4.916.991 -2.131 

Likvider 1. januar 24.436.059 26.567 

Likvider 31.december 19.519.068 24.436 

Værdipapirer 10.018.598 10.121 

Likvider inkl. værdipapirer 31. december 29.537.666 34.557 
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Noter 

I 	Usikkerhed om fortsat drift 
Der er ingen usikkerhed om fortsat drift. 

II 	Usikkerhed ved indregning og måling 
I forbindelse med uvm's overgangsordning ifm e-learning er der i 2018 sket en efterregu-

lering af fælles- og bygningstaxameter for 2017. Der udestår stadig regulering for 8,1 

mio.kr., som er indregnet i regnskabet under mellemregning med Undervisningsministeret. 

III 	Usædvanlige forhold 
Nedgangen i søgningen til de ordinære uddannelser og en lavere vækst end forventet på 

e-learning i 2. halvår af 2018 har betydet, at lærerbestanden har været for stor i 2018, 

hvilket har resulteret i et underskud på 1,7 mio.lcr. En større afskedigelsesrunde ultimo 

2018 og primo 2019 forventes at bringe regnskabet i balance i 2020. 

August 2018 gik DOP, Rødovre Kulturelle Aftenskole konkurs. Dette vil medføre et un-

derskud på ca. 870 t.h., idet skolen ikke forventes at få refunderet udbetalte forskud fuldt 

ud for 2018. VUC er forpligtet til at godkende et stigende antal DOP — uden at have mu-

lighed for tilstrækkelig indsigt i DOP's regnskabsforhold og likviditet i øvrigt. 

IV 	Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 
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Noter 

1. Statstilskud 

2018 
kr. 

2017 
tier. 

Undervisningstaxameter 67.450.028 71.329 

Fællesudgiftstilskud 16.619.397 10.466 

Bygningstaxameter 7.030.462 11.988 

Øvrige driftsindtægter 325.886 1.418 

Særlige tilskud -82.835 -48 

I alt 91.342.938 95.153 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 
Deltagerbetaling, uddannelser 5.481.366 6.389 

Anden ekstern rekvirentbetaling 2.167.519 1.183 

Andre indtægter 4.316.080 4.088 

I alt 11.964.965 11.660 

3. Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhængige omkostninger 64.669.026 62.130 

Afskrivninger 137.186 106 

Øvrige omkostninger 10.938.098 9.911 

I alt 75.744.310 72.147 

4. Markedsføring 
Løn og lønafhængige omkostninger 650.834 617 

Øvrige omkostninger 921.940 574 

I alt 1.572.774 1.191 

5. Ledelse og administration 
Løn og lønafhængige omkostninger 9.998.610 8.908 

Afskrivninger 156.581 205 

Øvrige omkostninger 2.237.010 2.141 

I alt 12.392.201 	 11.254 
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Noter 

6. Bygningsdrift 

2018 
kr. 

2017 
t.kr. 

Løn og lønafhængige omkostninger 2.955.240 2.697 

Afskrivninger 3.032.573 3.125 

Øvrige omkostninger 6.019.019 6.178 

12.006.832 12.000 I alt 

7. Aktiviteter med særlige tilskud 
Øvrige omkostninger 2.024.777 1.874 

2.024.777 1.874  I alt 

8. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 29.886 57 

29.886 57 I alt 

9. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger -36.229 -1.135 

Kurstab på værdipapirer -1.111.357 0 

-1.147.586 	 -1.135 I alt 
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Noter 

10. Materielle anlægsaktiver 

Grunde og 
bygninger 

kr. 
Udstyr 

kr. 
Inventar 

kr. 

Anskaffelsessum 1. januar 109.563.367 589.762 1.994.182 

Tilgang i årets løb 0 0 47.965 

Anskaffelsessum 31. december 109.563.367 589.762 2.042.147 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar -14.733.273 -179.700 -1.460.260 

Årets af- og nedskrivninger -3.003.444 -52.552 -270.344 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december -17.736.717 -232.252 -1.730.604 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 91.826.650 357.510 311.543 

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2018 
	

74.179.600 kr. 

Heraf grund 
	

16.317.500 kr. 

I forlængelse af færdiggørelse af byggeri i 2016 er kontantværdi af grunde og bygninger beliggende Egegårdsvej 

79, Rødovre ikke endeligt opdateret pr. 31. december 2018. 
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Noter 

2018 2017 
kr. t.kr. 

11. Deposita 
Kostpris 1. januar 103.813 171 

Årets tilgang 0 0 

Årets afgang 0 (67) 

Kostpris 31. december 103.813 104 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 103.813 104 

12. Egenkapital i øvrigt 
Saldo 1. januar 47.110.068 39.841 

Årets resultat (1.550.691) 7.269 

Saldo pr. 31. december 45.559.377 47.110 

13. Realkreditlån 

Forfald 
inden for 

lår 
kr. 

Forfald 
efter 
lår 
kr. 

Amortise- 
ret gæld 

i alt 
kr. 

Nominel 
Gæld 
i alt 
kr. 

Flexlån Realkredit Danmark 1% 158.877 3.371.245 3.530.122 3.688.999 

Realkredit Danmark kontantlån 2% 827.171 30.089.095 30.916.266 31.743.437 

Realkredit Danmark kontantlån 1,5 % 422.282 8.022.946 8.445.228 8.867.510 

Amortisering 0 (116.408) (116.408) 0 

Realkreditlån i alt 31.12.2018 1.408.330 41.366.878 42.775.209 44.299.946 

Realkreditlån i alt 31.12.2017 1.513.302 44.178.717 45.692.019 45.813.249 

Efter mere end 5 år forfalder  	34.591.510 

2018 	2017 
kr. 	t.kr. 

14. Gæld til pengeinstitutter 
Oplysning om kassekredit maksimum 150.000 150 

Her af anvendt pr. 31. december 19.275 27 

Resterende trækningsmulighed 130.725 123 
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Noter 

2018 	2017 
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 

91.826.650 	94.830 

42.775.208 	45.692 

  

16. Andre forpligtelser 
Institutionen har indgået serviceaftaler m.m. 

Forpligtelsen pr. 31.12.18 udgør 1.894.185 kr. 

Institutionen har indgået lejeaftale med Albertslund Kommune. 

Lejeforpligtelsen udgør årlig leje for ca. 545 t.lcr. 

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-

velsestidspunIctet afhænder ejendomme omfattet af aktstykket. 

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

Udlagte aktiviteter 

2018 
kr. 

2017 

t.kr. 

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 26.777.858 20.544 

Personaleomkostninger 
Lønninger mv. 71.997.274 63.803 

Pensionsbidrag 11.426.448 10.714 

Andre sociale omkostninger -5.150.013 442 

Personaleomkostninger i alt 78.273.709 74.959 

Personaleårsværk 
Antal årsværk inkl, ansatte på sociale vilkår 160 167 

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 5 6 

Honorar til revisor 
Honorar for lovpligtig revision 122.000 119 

Andre ydelser end revision 197.575 185 
Ekstraordinær assistance og rådgivning vedrørende 
aktivitetsindberetninger 94.150 159 

Honorar til revisor i alt 413.725 463 

2018 
ler. 

2017 
kr. 

2016 
kr. 

2015 

kr. 

Indtægtsdækket 
virksomhed — IDV 
Indtægter 
Direkte og indirekte lønomkostnin- 
ger 
Andre direkte og indirekte omkost- 
ninger 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

306.840 

-260.013 

-47.021 

Resultat 0 0 0 -194 

Akkumuleret resultat (egenkapi-
tal) 529.309 529.309 529.309 	 529.309 

Ved fordeling af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: 3/1125. 
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Særlige specifikationer 

Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen 

Bygninger Udstyr Inventar 

Nyt 0 0 47.965 

Brugt 0 0 0 

louise-dk 
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