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Ledelsesberetning

Institutionsoplysninger

Institutionen VUC Djursland
Vestervej 3
8500 Grenaa

Telefon:

E-mail:

Hjemmeside:

87 58 33 00

vucdjursland@vucdjursland.dk
www.vucdjursland.dk

29 54 83 23

707248

1. januar -31. december
Norddjurs og Syddjurs

CYR-nr.;

Skole nr.:

RegnskabsSr:
Hjemstedskommune:

VUC Djursland er derudover beliggende p4 felgende adresser:

Rosenholmvej 51, 8543 Hornslet
Norreport 2, 8400 Ebeltoft

Bestyrelse Ole Husum, bestyrelsesformand
Kasper Bjerregaard, naestformand
Gert Schou

Leif Andersen

Jens Kappel Hansen
Dorte S0rensen

Kurt Padkjasr

Djurslands Erhvervsr&d
selvsupplering
Region Midt
kommuneforeningen
medarbejderrepraesentant
medarbejderrepraesentant
kursistreprassentant

Daglig ledelse Lars Moller Ostergaard, forstander

Institutionens formal VUC Djursland er en selvejende institution under staten inden
for den offentlige forvaltning med hjemsted i Norddjurs
Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institu-
tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-
dannelse. VUC Djursland varetager opgaven som voksenud-
dannelsescenter og skal i overensstemmelse med lovgivningen
sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende vok-
senundervisning og ordblindeundervisning for voksne i Nord
djurs og Syddjurs Kommuner.

Bankforbindelse Danske Bank

Reviser KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Holmboes A116 12

8700 Horsens
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Ledelsesberetning

Beretning

Praesentation af institutionen

Hovedaktivitet

VUC Djurslands hovedaktivitet er at varetage opgaven som voksenuddannelsescenter i over-
ensstemmelse med lovgivningen og sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende
voksenuddannelse og ordblindeundervisning for voksne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner,
samt at udbyde uddannelsen inden for UF-enkeltfag. Kursistgrundlaget ligger p& niveauet ca.
500 CPR-kursister, og vi er en skole for voksne over 18 &r.

Strategi og malsaetning

Baggrund

VUC Djursland er dannet p& baggrund af fusionen VUC Grenaa og VUC Djursland pr. 1. fe-
bruar 2002.

Den 1. januar 2007 blev VUC Djursland en selvejende institution under staten med fysisk
placering i Grenaa, Homslet og Ebeltoft.

Bestyrelse

Den nuvasrende bestyrelse tiltr&dte den 1. april 2010. Bestyrelsen bar i sin bestyrelsesperiode
opprioriteret it, inventar og videreuddannelse af personale under hensyntagen til et krav om
en positiv okonomi. I 2012 bar bestyrelsens fokus primaert vaeret rettet mod en mere perma
nent losning af vores lejemal og en afklaring af vores fremtidige byggemasse.

VUC Djursland er landets mindste selvstasndige VUC. VUC Djursland bar ingen onsker om
fusion, men vi onsker at fortsaette det gode samarbejde med de ovrige statslige skoler p&
Djursland.

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

VUC Djursland fik ultimo 2012 en godkendelse til at starte HF2 (det to-drige HF) i skolearet
2013/2014. HF2 bar de seneste par ̂ r vaeret det storste vaekstomrade (ca. 40 procent) for lan
dets ovrige VUC'er, uden at det bar baft negative konsekvenser for gymnasiemes optag af
HF-kursister.

Arets faglige resultater

Personale

Det er vigtigt for VUC Djurslands aktiviteter, at medarbejderne bar et bojt, bredt og relevant
kompetenceniveau. Medarbejderudviklingen tilrettelaegges, sS VUC Djursland kan leve op til
lovgivningen, rapporteringskrav og kursistemes bebov. Jo mindre et VUC vi er, des storre
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Ledelsesberetning

Beretning

krav stilles der til bredden i den enkelte medarbejders kompetencer, og det er et parameter
ved ansaettelse af en laerer, at vedkommende kan undervise i flere fag.

I f0rste haivSr 2012 havde vi en kandidat i pasdagogikum, og i andet halvar 2012 havde vi en
person i paedagogikum. Vi bar i mindre grad haft AVU-laerere pa kursus inden for ordblin-
deundervisning.

Skolen bar i 2012 anvendt ca. 750 tkr. til videreuddannelse af personalet. Det svarer til en
investering p& 2 procent af omsa5tningen. I forbold til 2011 svarer det til et fald pa 1 procent-
point. N&r belobet til efteruddannelse er faldet, skyldes det, at vi bar fSet indbentet et tidlige-
re efterslaeb. Vi bar de sidste to &r v$ret i en omstillingsproces, bvor bebovet for ordblinde-
laerere steg markant sammen med bebovet for at fS nye yngre HF-laerere i pasdagogikum.
Omstillingsprocessen bar bMe ombandlet en omstrukturering af vores udbud samt ansatte,
der er gaet pd pension.

I forste balvir 2013 vil skolen gennemfore en trivselsanalyse for medarbejdeme.

Lenniveau

12012 godkendte bestyrelsen en lonpolitik for GL-ansatte, ansatte i uddannelsesforbundet og
ledelsen. Der er ikke blevet udarbejdet en lonpolitik for vores ansatte i administration og ser
vice, idet vores lonniveauer ber ligger tilfredsstillende. Bestyrelsen og ledelsen str^ber efter
en skole med en stabil og sikker drift, der kan sikre en Ion pk et fornuftigt niveau samt tryg-
bed i ansasttelsen.

Kursister

I erkendelse af, at vi bar problemer med kursistemes fremmede - specielt pk AVU, oprettede
vi i andet balvSr 2011 en stilling til en fastboldelseskonsulent. Denne stilling er fortenget til
og med 2013, og vi vil fortsaette med vores fokus pa fremmede og fastboldelse.

Fravaeret pk HP er mindre end bos AVU. Generelt klarer vores HF-kursister sig godt til ek-
samen. Der er 100 HF-udbydere i landet, og igennem Srene bar vi f&et felgende karakterpla-
ceringer:

2008-5.plads 2009-3.plads 2010-9. plads 2011 - 12. plads 2012 - 32. plads

Karakterer er ikke det eneste succeskriterie for HF, men alligevel konstaterer vi de flotte re-
sultater med tilfredsbed.

P& trods af skolernes lille storrelse bar vi fastboldt kantinetilbud pk alle vores skoler. I Ebel-
toft benvises til Dagbojskolens kantine, og p& Nytorv i Grenaa benvises der til kantinen pa
Vestervej.

Kantinen i Homslet bestyres af en cafeejer.

Vi ser kantinen som en stor del af fastboldelsesstrategien over for kursisteme.

Der er ikke blevet gennemfort landsdaskkende kursist tilfredsbedsundersogelser i 2012, men
i den senest gennemforte analyse indtog VUC Djursland en samlet fersteplads.
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Ledelsesberetning

Beretning

Bygninger

Vi kebte og overtog bygningen i Horaslet den 1. oktober 2012, og vi kebte Nytorv i Grenaa i
2012 med overtagelse den 1. januar 2013.

Ebeltoft Kommune 0nskede at kobe vores bygning i Ebeltoft, men af strategiske &rsager
valgte bestyrelsen at beholde den.

pa en 4-5 irs sigt 0nsker VUC Djursland at bygge en ny skole i Grenaas campusomrSde.

Derfor skal de naeste hr bruges pS at konsolidere skolen, sa mdlet forbliver realistisk. I den
periode er det hensigten, at skolen fir fiindet og kobt en grand i omrldet.

Arets akonomiske resultater

VUC Djursland bar haft indtaegter pi i alt 36.632 tkr. og udgifter pi 32.531 tkr., hvilket re-
sulterer i et overskud pi 3.931 tkr. mod et budgetteret overskud pi 1.014 tkr. Medio 2012
blev budgettet opjusteret til et overskud pi 2.000 tkr.

Stigningen i driftsresultatet skyldes, at der er afViklet 290 Irselever mod budgetteret 270 Irs-
elever og samtidig er der anvendt fasrre lonninger end budgetteret.

tkr. Budget Regnskab
2012 2012

Driftsresultat

Finansielle poster

Arets resultat

1.237 4.101

-223 -170

1.014 3.931

Der er foretaget investeringer i storre materielle antegsaktiver pi samlet 12.659 tkr. til byg-
ningskob i henholdsvis Homslet og Nytorv i Grenaa. Der bar samtidig vasret tab ved afbajn-
delse af anlasg pi 205 tkr. Samlet bar skolen oplevet en stigning i vasrdien af anlaegsaktiver i
2012.

Arets resultat ses som yderst positivt, og det giver realistiske forventninger til, at der kan
bygges en ny skole i Grenaa i 2017.

En lovfortolkningsaendring i form af et hyrdebrev stoppede vores tiltag omkring den introdu-
cerende undervisning primo 2012. PI det tidspunkt havde vi mange kursister pi introduce-
rende undervisning, og vi opniede derfor et bojt AVU-kursisttal i forste balvir 2012.1 andet
balvir 2012 faldt AVU-kursisttallet. Lobende optag pi AVU og en stigning af ordblindekur-
sister kompenserede lidt for faldet. SIvel HF som FVU oplevede tilbagegang fra 2011 til
2012.

Der bar v$ret en stigning i antallet af Irselever fra 2011 til 2012 pi 5,2 %, bvilket bovedsa-
geligt skyldes en stigning i AVU pi 17,8 procentpoint.

Antallet af medarbejdere omregnet til Irsvaerk er i forbold til 2011 steget fra 41,88 Irsvasrk
til 43,86 lrsv®rk i 2012.
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Den gennemfiarte aktivitet i &rselever har fordelt sig sSledes:

VUC Djursland
Arsrapport 2012

CVR-nr. 29 54 83 23

Uddannelse Arselever Arselever

2011 2012

HF 139,2 134,3

AVU 113,4 131,9

FVU 8,5 4,1

Ordblinde 17,9 19,6

279,0 289,9

Fremtidsperspektiver

Konjunktureme og 95 % mJlsaetningen peger i retning af et stigende behov for at ft loftet
befolkningens generelle almene niveau. I budget for 2013 forventer vi at ekspandere p& HF,
idet vi starter HF2 i august 2013. Vi forventer yderligere vaskst i HF2 i 2014 og 2015. Vi
forventer en stagnation i FVU- og OBU-kursister. Vi budgetterer med et storre fald i antallet
af AVU-kursister, og det forklares med bortfaldet af den introducerende undervisning samt
et storre fokus pa fravasr, hvor kursisten hurtigere forlader skolen pa grund af forsommelser.
For at imodeg^ et for stort frafald pS AVU, vil vi igangsastte nye tiltag i lobet af 2013.

Vi vil fortsat leve op til vores VEU-centerforpligtelser gennem VUC Erhverv, som vi vil
geare yderligere op i 2013.

I 2013 vil vi fortsaette vores samarbejde med de to jobcentre, UU og ovrige uddannelsesinsti-
tutioner p& Djursland. Det vil vaere et fokusomr&de at fS et storre samarbejde med Syddjurs
Kommune, idet vi har her et stort kursistefiterslaeb.

Skolen vil fortsaette det gode arbejde med fokus pk kursistfastholdelse og fremmode.

VUC Djursland forventer et positivt resultat pk 1.012 tkr. for 2013. Vi budgetterer med et
kursistfald pS 11,3 procent i forhold til regnskab 2012. Det er imidlertid ikke et fald, som le-
delsen vil acceptere, og der bliver derfor arbejdet pk nye tiltag til at afv$rge den budgettere-
de tilbagegang.

Vi vil f& udfordringer med at fS vores okonomi til at udvikle sig positivt fremover. Vi ved, at
vores taxametre pr. &rskursist frem til 2015 vil falde, og at ministeriet kan komme med tilba-
gevirkende dispositionsbegr«nsninger. Med den nye lonpolitik er vores lonniveau steget fra
april 2012. Det er af va;sentlig betydning, at skolen har f^et skaret sine omkostninger ned
generelt, og specielt vores kontant betalte bygningskob vil fk en positiv indflydelse pS et la-
vere omkostningsniveau.

Fire spredte centre og relativt fl ansatte stiller store krav til kommunikation og samvaer for at
fa VUC Djursland til at flingere som ̂ n arbejdsplads. Vi vil prioritere seminardage og/eller
studietur for hele personalet i skolearet 2013/2014.

Da de nuvaerende overenskomster med uddannelsesforbundet og GL udlober marts 2013,
kan der komme store udfordringer med en ny overenskomst og implementeringen af denne.

Vi onsker gennem de naeste fire ir at konsolidere VUC Djursland yderligere, sa vi kan bygge
en ny skole i 2017 i Grenaa.
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Hoved- og negletal
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Hovedtal

tkr. 2012 2011 2010 2009 2008

Resultat

Omsastning 36.632 33.480 29.167 22.777 19.641

Omkostninger -32.531 -30.636 -27.965 -21.770 -18.764

Resultat f0r finansielie poster 4.101 2.844 1.202 1.007 877

Finansielle poster -170 -138 -39 71 135

Arets resultat 3.931 2.706 1.163 1.078 1.012

Balance

Anlaegsaktiver 17.554 5.468 6.383 2.262 210

Oms$tningsaktiver 7.456 13.675 7.093 6.952 5.157

Balancesum 25.010 19.143 13.476 9.214 5.367

Egenkapital 7.849 3.918 1.213 50 -1.028

Langfristede gsldsforpligtelser 4.009 4.086 4.165 0 0

Kortfristede gaeldsforpligtelser 13.151 11.139 8.098 9.164 6.395

Pengestrnmsopgarelse
Driftsaktivitet 10.443 4.318 13 3.654 -194

Investeringsaktivitet -12.912 -52 -4.780 -2.234 -163

Finansieringsaktivitet -73 -76 4.237 0 0

Pengestrom, netto -2.542 4.190 -530 1.420 -357

Nagletal i %
Overskudsgrad 10,73 8,08 3,99 4,73 5,15

Likviditetsgrad 56,69 122,77 87,59 75,86 80,64

Soliditetsgrad 31,38 20,47 9,00 0,54 -19,15

Finansieringsgrad 22,84 74,73 65,25 0,00 0,00

Arselever
Arselever ekskl. udlagte aktiviteter 289,92 279,05 252,10 207,48 182,32

Arselever udlagt til andre 12,48 11,21 2,76 1,63 4,75
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Malrapportering

Her beskrives afrapporteringen af centralt fastsatte malepunkter af Ministeriet for Bom eg
Undervisning.

For 2012 bar Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionens skal afrapportere om re-
sultat og om udviklingen pa folgende omrMer:

Tabel arselever opgjort pa finansar (kalenderar)

Uddannelse 2008 2009 2010 2011 2012

HP 81,58 88,43 112,41 139,18 134,30

AVU 89,01 109,74 127,83 113,50 131,90

FVU 8,82 4,18 5,06 8,45 4,14

OBU 2,93 5,14 6,80 17,92 19,59

I alt 182,34 207,49 252,1 279,05 289,93

Tabel aktivitet udlagt til andre institutioner (driftsoverenskomstparter)

Uddannelse 2008 2009 2010 2011 2012

FVU 3,53 0,40 0,72 0,48 1,93

OBU 1,22 1,23 2,04 10,73 10,55

I alt 4,75 1,63 2,76 11,21 12,48
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Arsregnskab 1. januar-31. december

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Arsrapporten for VUC Djursland er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler
eg principper som fremg&r af Finansministeriets bekendtgorelse nr. 70 af 27. januar 2011 cm
regnskab (regnskabsbekendtgorelsen) eg de naermere retningslinjer i Finansministeriets
0konomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk).

Generelt om indregning og maling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Aktiver indregnes i balancen, n&r det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil til-
flyde institutionen, og aktivets vasrdi kan m&les pdlideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nSr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele
vil fragi institutionen, og forpligtelsens vaerdi kan m&les p&lideligt.

Ved forste indregning mMes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfolgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser m&les til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over lobetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kost
pris med fradrag af afdrag og tillaeg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen
mellem kostprisen og det nominelle belob, der forfalder ved udlob. Herved fordeles kurstab
og -gevinst over lobetiden.

Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, in-
den arsrapporten aflaegges, og som be- eller afkr^fter forhold, der eksisterer pa balanceda-
gen.

Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og faellesudgiftstilskud indreg
nes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere ars aktivitetsniveau.

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

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

Indtffigter indregnes herudfra i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes, herunder ind
regnes vasrdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgorelsen alle omkostninger, der er af-
holdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forplig
telser samt tilbageforsler som folge af aendrede regnskabsmasssige skon af belob, der tidlige
re bar vasret indregnet i resultatopgorelsen.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgerelsen

Omsaetning

Omsaetning indregnes i resultatopg0relsen, hvis de generelle kriterier er opfyldt, herunder at
levering og risikoovergang bar fiindet sted inden regnskabs&rets udgang, belobet kan opgeres
palideligt og forventes modtaget. Der foretages fiild periodisering af tilskud, jf. dog afsnittet
"Generelt om indregning og mMing".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgSet til at opn^ ̂rets omsastning, herun
der Ion og gager, ovrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. pS anlasgsaktiver. Om-
kostningeme er opdelt pi omriderne:

• Undervisningens gennemforelse
• Markedsforing
•  Ledelse og administration
•  Bygningsdrift
•  Aktiviteter med saerlige tilskud

Finansielle poster

Finansielle indtasgter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realise-
rede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering pa vaerdipapirer samt amortise-
ring af realkreditlan.

Balancen

Materielle anlaegsaktiver

Materielle anlasgsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-
ger. Der afskrives ikke pi scrapvasrdier og grunde.

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 om
fatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lonforbrug, materialer, komponenter
og underleverandorer.

Afskrivningsgrundlaget, som opgores som kostpris reduceret med eventuel restvaerdi, forde-
les lineaert over aktivemes forventede brugstid, der udger:

Bygninger 50 ir
Installationer 20 ir

It-udstyr 5 ir
Inventar 5 ir

Andetudstyr 5-10 ir

955055 12001 / 2605055_1 .DOCX 10
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

P& bygninger anvendes en scrapvaerdi pa 50 %.

Aktiver med en anskaffelsessum pa under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsfores i
anskaffelses&ret.

Tab ved salg af materielle anlaegsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under de enkelte om-
kostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlaegsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under
andre indtaegter.

Nedskrivning af anlaegsaktiver

Den regnskabsmaessige vaerdi af materielle anl^gsaktiver gennemg&s ̂rligt for at afgore, om
der er indikation af vaerdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfasldet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsvasrdi. Genindvin-
dingsvaerdien for aktivet opgores som den hojeste vaerdi af nettosalgsprisen og kapitalvsrdi-
en. Hvis det ikke er muligt at fasts$tte genindvindingsvaerdien for det enkelte aktiv, vurderes
nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgore gen
indvindingsvaerdien.

For anlaegsaktiver anskaffet for 1/1 2011 anvendes den hidtidige fastsatte afskrivningsprofil
indtil aktiveme er afskrevet eller udg&et.

Andet teknisk udstyr 10 kx
Inventar og andet udstyr 5-10 dr

Tilgodehavender

Tilgodehavender males i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-
vaerdi, hvilket her svarer til p&lydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til imodegaelse af
tab.

Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgode
havender samt for tilgodehavender ffa salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa in-
stitutionens erfaringer fra tidligere ar.

Periodeafgraensnlngsposter

Periodeafgraensningsposter opfort som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrorende
efterfolgende regnskabsar. Dette udgor typisk forudbetalte omkostninger vedrorende husleje,
abonnementer og renter.

Periodeafgraensningsposter opfort som forpligtelser bestSr af modtagne betalinger vedroren
de indtaegter i de efterfolgende hr.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt vaerdipapirer under omsaetningsaktiver.
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Arsregnskab 1. januar-31. december

Anvendt regnskabspraksis

Gseldsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved l&noptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfolgende perioder mSIes de finansielle forpligtelser
til amortiseret kostpris.

0vrige gaeldsforpligtelser m&les til amortiseret kostpris, der i al vaesentlighed svarer til no-
minel vaerdi.

Pengestromsopgarelse

Pengestromsopgorelsen viser VUC Djurslands pengestromme for aret opdelt pa drifts-, inve-
sterings- og fmansieringsaktivitet, &rets forskydning i likvider samt institutionens likvider
ved 4rets begyndelse og afslutning.

Pengestram fra driftsaktivitet

Pengestromme fra driftsaktiviteten opgores som resultatet reguleret for ikke kontante resul-
tatposter som af- og nedskrivninger, henssettelser samt asndring i driftskapitalen, renteindbe-
talinger og -udbetalinger samt betalt vedrorende ekstraordin«re poster. Driftskapitalen om-
fatter omsaetningsaktiver minus kortfristede gaeldsforpligtelser eksklusiv de poster, der ind-
ghr i likvider.

Pengestrom fra investeringsaktivitet

Pengestromme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestromme fra kob og salg af materi-
elle og finansielle anlaegsaktiver.

Pengestram fra finansieringsaktivitet

Pengestromme fra fmansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbage-
betaling af langfristede g$ldsforpligtelser.

955055 12001 / 2605055_1 .DOCX 12



VUC DJursland
Arsrapport 2012

CVR-nr, 29 54 83 23

Arsregnskab 1. januar-31. december

Anvendt regnskabspraksis

Forklaring af negletal

Overskudsgrad Driftsresultat for ekstraordinaere poster x 100
Omsaetningen

Likviditetsgrad Omsaetningsaktiver x 100
Kortfristet gaeld

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Finansieringsgrad Langfristet gaeld x 100
Materielle anlaegsaktiver

j  , Gennemsnitligt antal Arselever inkl. kort- og
deltidselever omregnet til arselever. En ars-
elev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.

»  Gennemsnitligt antal heltidsansatte medar-
bejdere inkl. deltidsansatte omregnet til hel
tidsansatte.
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Resultatopg0relse for 1. januar - 31. december
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Note 2012 2011

tkr.

Omssetning
Statstilskud 1 34.264.312 31.066

Deltagerbetaling og andre indtasgter 2 2.367.678 2.414

Omsaetning i alt 36.631.990 33.480

Omkostninger
Undervisningens gennemf0relse 3 -20.810.093 -20.474

Markedsfering 4 -631.655 -591

Ledelse og administration 5 -5.617.080 -4.862

Bygningsdrift 6 -5.328.640 -4.605

Aktiviteter med saerlige tilskud 7 -143.834 -104

Omkostninger i alt -32.531.302 -30.636

Resultat for finansielle poster 4.100.687 2.844

Finansielle indtaegter 8 37.491 76

Finansielle omkostninger 9 -207.575 -214

Arets resultat 3.930.603 2.706

Bestyrelsens resultatdisponering
Overfort resultat 3.930.603 2.706
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Note 2012 2011

tkr.

AKTIVER

Anisegsaktiver
Materielle anlaegsaktiver 10
Grunde eg bygninger 15.854.572 3.247

Udstyr eg inventar 1.587.516 2.221

Igangv^rende investeringer 111.440 0

Anlaegsaktiver i alt 17.553.528 5.468

Omssetningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg af varer eg tjenesteydelser 207.572 521

Mellemregning med Ministeriet for Born og Undervis-
ning 0 2.939

Andre tilgodehavender 13.344 455

Periodeafgraensningsposter 96.169 79

317.085 3.994

Likvide beholdninger 7.138.935 9.681

Omssetningsaktiver i alt 7.456.020 13.675

AKTIVER I ALT 25.009.548 19.143
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Note 2012 2011

tkr.

PASSIVER

Egenkapital 11

Egenkapital pr. 1/1 2007 -1.680.361 -1.680

Egenkapital i ovrigt 9.529.141 5.598

Egenkapital i alt 7.848.780 3.918

Langfristede gaeldsforpligtelser 12

Realkreditgaeld 4.009.468 4.086

Kortfristede gaeldsforpligtelser
Naeste &rs afdrag p& langfristede gsldsforpligtelser 12 79.056 76

Skyldig Ion 670.575 370

Feriepengeforpligtelser 2.682.481 2.456

Mellemregning med Ministeriet for Bom og Undervis-
ning 1.347.124 0

Leverandorer og varer 2.704.084 1.814

Anden g«ld 269.345 1.568

Periodeafgraensningsposter 5.398.635 4.855

Kortfristede gaeldsforpligtelser i alt 13.151.300 11.139

Gaeldsforpligtelser i alt 17.160.768 15.225

PASSIVER I ALT 25.009.548 19.143
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Pengestremsopgerelse
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2012 2011

tkr.

Arets resultat 3.930.603 2.706

Reguleringer, ikke kontante poster
Af- og nedskrivninger 621.417 665

Tab ved afgang af anlaegsaktiver 205.271 302

^ndringer i driftskapital
iEndring i tilgodehavender 3.676.604 -2.392

yEndring i kortfristet gaeld 2.009.041 3.037

Pengestromme fra driftsaktivitet 10.442.936 4.318

Kob af materielle anlaegsaktiver -12.912.198 -52

Salg af materielle anlaegsaktiver 0 0

Pengestromme fra investeringsaktivitet -12.912.198 -52

^ndring i realkreditgaeld -73.042 -76

Pengestromme fra finansieringsaktivitet -73.042 -76

^ndring i likvider -2.542.304 4.190

Likvider 1. januar 9.681.239 5.491

Likvider 31. december 7.138.935 9.681
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Statstilskud

Undervisningstaxameter
Faellesudgiftstilskud
Bygningstaxameter
S$rlige tilskud

Deltagerbetaling og andre indtsegter
Deltagerbetalinger, uddannelser
Anden ekstem rekvirentbetaling
Andre indtaegter

Undervisningens gennemfarelse
L0n og lonafhasngige omkostninger
Afskrivninger
0vrige omkostninger

Markedsfaring
0vrige omkostninger

2012

VUCDJursland
Arsrapport 2012

CVR-nr. 29 54 83 23

2011

tkr.

24.334.733 22.737

6.130.023 5.390

3.321.770 2.752

477.786 187

34.264.312 31.066

1.503.682 1.140

564.767 583

299.229 691

2.367.678 2.414

17.540.448 16.756

470.682 185

2.798.963 3.533

20.810.093 20.474

631.655 591

Ledelse og administration
Lon og lonafhaengige omkostninger
Afskrivninger
0vrige omkostninger

3.636.355

40.865

1.939.860

5.617.080

3.150

0

1.712

4.862
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Anvendt regnskabspraksis
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2012 2011

Bygningsdrift
L0n og l0nafhaengige omkostninger
Afskrivninger
0vrige omkostninger

Aktiviteter med saerlige tilskud
Lon og lonafh^ngige omkostninger
0vrige omkostninger

Finansielle indtsegter
Renteindtaegter og andre finansielle indtasgter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger

10 Materielie aniaegsaktiver

Kostpris l.januar
Tilgang i &rets lob
Afgang i arets lob

Kostpris 31. december

Akk. af- og nedskrivninger l.januar
Arets af- og nedskrivninger
Tilbageforte af- og nedskrivninger

Akk. afskrivninger 31. december

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december

Grunde og
bygninger

3.308.081

12.659.370

0

15.967.451

60.782

52.097

0

112.879

15.854.572

tkr.

578.626 671

109.869 480

4.640.145 3.454

5.328.640 4.605

140.147 101

3.678 3

143.825 104

37.491 76

207.575 214

Igangvas-

Udstyr og rende in-

inventar vesteringer

3.241.755 0

141.388 111.440

-447.069 0

2.936.074 111.440

1.021.036 0

569.320 0

-241.798 0

1.348.558 0

1.587.516 111.440

Kontantvurdering af grunde og bygninger 31. december 2012 udgor 19.700.000 kr.
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11 Egenkapital

Egenkapital 1. januar
Arets resultat

Egenkapital 31. december

12 Gseld til realkreditinstitutter

Nykredit, kontantl&n, udlob 2040
Nykredit, kontantl&n, udlob 2040

Afdrag, der forfalder inden 1 &r
Afdrag, der forfalder mellem 1 eg 5 &r
Afdrag, der forfalder efter 5 &r

1. januar
2007

-1.680.361

-1.680.361

Egenkapi
tal i ovrigt I alt

5.598.538 3.918.177

3.930.603 3.930.603

9.529.141 7.848.780

2012 2011

tkr.

1.288.218 1.311

2.800.306 2.851

4.088.524 4.162

79.056 76

384.963 368

3.624.505 3.718

4.088.524 4.162

13 Pantsaetninger og sikkerbedsstillelser

Folgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger 3.216.908 3.247

14 Eventualforpligtelser

Servitut cm yderligere betaling til staten ved frasalg

Et provenu fira salg af Institutionens ejendomme erhvervet fra Staten v/Ministeriet for Bom
og Undervisning 1. januar 2010 inden for 10 kx, skal tilbagebetales til Ministeriet for Bom og
Undervisning med 50 % af provenuet, efter modregning af modsvarende nyinvesteringer, sk-
som nybyggeri m.v.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Saerlige specibkationer

Udlagte aktiviteter
Videresendte tilskud tn.v., aktiviteter udiagt til andre

Personaleomkostninger
lenninger
Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

Antal Srsvaerk inkl. ansatte pi sociale vilkir (ATP-metoden)

Andel i procent ansat pa sociale vilkar

Revision

Honorar for revision

Andre ydelser

Indtsegtsdsekket virksomhed - IDV
tkr. 2012 2011

Indtaegter

Direkte og indirekte lenomkostninger

Andre direkte og indirekte omkost

ninger

2010

VUC Djursland
Arsrapport 2012

CVR-nr. 29 54 83 23

2012 2011

tkr.

4.105.888 0

19.671.632 18.536

2.112.358 2.036

111.596 106

21.895.586 20.678

43,8 42,3

2,3 % 2,4 %

57.000 56

100.525 105

157.525 161

2009 I alt

0 0 11 0 11

0 0 -9 0 -9

0 0 0 0 0

0 0 2 0 2
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Ledelsespategning

Bestyrelse og daglig ledelse bar dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regn-
skabsaret 1. januar -31. december 2012 for VUC Djursland.

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt be-
kendtgorelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvaesen mv. I henhold til § 39, stk.
4 i regnskabsbekendtgorelsen tilkendegives det hermed:

• At arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder vssentlige fejlinformatio-
ner eller udeladelser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen i arsrapporten er
fyldestgorende.

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og s^dvanlig
praksis.

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

Grenaa, den 19. marts 2013

Daglig ledelse

Lars Moller 0stergaard
forstander

Bestyrelsen erklaerer pa tro og love at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (revisors revision omfat-
ter ikke habilitetserklaeringen).

Grenaajden 19. marts 2013
Bestymse \

asp^/Bjerrd^ard
nffistfarmand

Gert SchouOle Husum

fo

Tue Arnkil JorgensenJensKappel HansenLeif Anderse

r\

r arlotte Lonnie Mari^ondermark Jepsen
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Den uafhaengige revisers erklaering

Til bestyrelsen for VUC Djursland

Pategning pa arsregnskabet

Vi har revideret toregnskabet for VUC Djursland for regnskabs^et 1. januar - 31. december 2012. Arsregnska
bet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, pengestromsopgorelse, noter eg saerlige speci-
fikationer. Arsregnskabet udarbejdes efter bekendtgorelse nr. 70 af 27. januar 2011 cm statens regnskabsvaesen
m.v. (regnskabsbekendtgorelsen), vejledning af 20. februar 2013 om udarbejdelse af terapport for statsfinansie-
rede selvejende institutioner under Ministeriet for Born og Undervisning (ministeriets vejledning) samt regler
fastsat i Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et taregnskab, der er rigtigt, dvs. uden vaesentlige fejl og mangier i
overensstemmelse med regnskabsbekendtgorelsen, ministeriets vejledning samt regler fastsat i Finansministeriets
0konomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser nodvendig for at udarbejde et toregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmaessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmasssige
skon, som er rimelige efter omstaendighedeme.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af Arsregnskabet, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgAede aftaler og saedvanlig praksis.

Revisers ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet pA grundlag af vores revision. Vi har udfort revisio-
nen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgiv-
ning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgorelse nr. 1292 af 12. december
2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udforer revisionen for at opnA hoj
grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnA revisionsbevis for belob og oplysninger i Ars
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for vae
sentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et Arsregnskab, der er rigtigt,
dvs. uden vaesentlige fejl og mangier. FormAlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstaendighedeme, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En re
vision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-
skabsmaessige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede praesentation af Arsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og inteme kontroller, der un-
derstotter, at de dispositioner, der er omfattet af Arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgAede aftaler og saedvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnAede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som gmndlag for vores konklu
sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet for regnskabsAret 1. januar - 31. december 2012 i alle vaesentlige hense-
ender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgorelsen, ministeriets vejledning samt regler fast
sat i Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etable
ret forretningsgange og inteme kontroller, der understotter, at de dispositioner der er omfattet af Arsregnskabet, er
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgAede aftaler og saedvanlig
praksis.

955055 12001 / 2605055_1.DOCX 23



VUC Djursland
Arsrapport 2012

CVR-nr. 29 54 83 23

Den uafhaengige revisers erklaering

Udtalelse om ledelsesberetningen og malrapporteringen

Vi har gennemlaest ledelsesberetningen og malrapporteringen. Vi bar ikke foretaget yderligere handlinger i tillsg
til den udforte revision af arsregnskabet. Det er p4 denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme i ledelsesbe
retningen og i malrapporteringen er i overensstemmelse med taregnskabet.

Horsens, den 19. marts 2013
KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

lenrik PungvigJensen HeTle Lorenzen
statsaut, revispr statsaut. revisor
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