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Ledelsespategning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapport for regnskabsaret 1. januar -
31. december 2017 for VUC Djursland.

Arsrapporten er udarbejdet I overensstemmelse med lev om statens regnskab m.v. samt bekendtgorelse
nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvaesen m.v. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbe-
kendtgorelsen tilkendegives det hermed:

►  At arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indetiolder vassentllge fejiinformationer eller
udeladelser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen 1 arsrapporten er fyldestgorende.

^  At de dispositloner, som er omfattet af regnskabsafteggelsen, er 1 overensstemmelse med med-
delte bevlllinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sffidvanllg praksis.

►  At der er etableret forretningsgange, der sikrer en dkonomisk henslgtsmaesslg forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af arsrapporten.

Grena, den 20. marts 2018
Daglig ledelse

Lars Mailer 0sterg
forstander

Endvldere erklaerer bestyrelsen pa tro og love, at opfylde habilltetskravene I § 17 i Lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Grena, den 20. marts 2018
Bestyrelse

a
Peter Krog-Meyer
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Stig Toftdaard
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Den uafhaengige revisors revisionspategning

Til bestyrelsen for VUC Djursland

Konklusion

VI bar revideret arsregnskabet for VUC Djursland for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2017, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, pengestromsopgarelse, noter og saer-
llge specifikatloner. Arsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvaesen m.v. samt bekendt-
garelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvaesen m.v. (statens regnskabsregler), Finans-
minlsteriets 0konomlske Administrative Vejiedning (vy_ww,oay^d_k) og Styrelsen for Undervisning og Kva-
litets paradigme for arsrapporten 2017 med tiihprende vejiedning.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet i alie vaesentiige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse lov om statens regnskabsvaesen m.v. samt bekendtgarelse nr. 70 af 27. januar 2011 om
statens regnskabsv^sen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets 0konomiske Administrative
Vejiedning (www,oayj,dk) og Styreisen for Undervisning og Kvaiitets paradigme for arsrapporten 2017
med tiihprende vejiedning.

Grundiag for konklusion

Vi bar udfart vores revision i overensstemmelse med internationaie standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gaidende i Denmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udfores
pa grundiag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgorelse nr. 956 af 6. juli 2017 om
revision og tilskudskontroi m.m. ved institutioner for erbvervsrettet uddannelse, aimengymnasiale ud-
dannelser og aimen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifpige disse standarder og krav er nasrmere
beskrevet i revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Det er vores
opfattelse, at det opnaede revisionsbevis ertilstrskkeligt og egnet som grundiag for vores konklusion.

Uafhsengighed

Vi er uafbcengige af VUC Djursland i overensstemmelse med internationaie etiske regler for revisorer
(lESBA's etiske regier) og de yderiigere krav, der er gaeidende i Danmark, ligesom vi bar opfyidt vores
ovrige etiske forpiigtelser i henbold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet

Ledelsen bar ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der i alle vaesentiige benseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse lov om statens regnskabsv^sen m.v. samt bekendtgprelse nr. 70 af
27. januar 2011 om statens regnskabsvaesen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets 0kono-
miske Administrative Vejiedning (www,oay,dk) og Styreisen for Undervisning og Kvaiitets paradigme for
arsrapporten 2017 med tilbarende vejiedning. Ledelsen bar endvidere ansvaret for den interne kontroi,
som ledelsen anser for nadvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejiinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller feji.

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvariig for at vurdere VUC Djurslands evne til at fort-
saette driften; at opiyse om forbold vedrarende fortsat drift, bvor dette er relevant; samt at udarbejde
arsregnskabet pa grundiag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten bar til
bensigt at likvidere VUC Djursland, indstiile driften eiier ikke bar andet realistisk aiternativ end at gare
dette.

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet

Vores mai er at opna baj grad af sikkerbed for, om arsregnskabet som belhed er uden vaesentlig fejiin
formation, uanset om denne skyides besvigelser eiler feji, og at afgive en revisionspategning med en
konklusion. Haj grad af sikkerbed er et bajt niveau af sikkerbed, men er ikke en garanti for, at en revi
sion, der udfares i overensstemmelse med internationaie standarder om revision og de yderiigere krav,
der er gsldende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets be-
kendtgarelse nr. 956 af 6. juii 2017 om revision og tilskudskontroi m.m. ved institutioner for erbvervs
rettet uddannelse, aimengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdaekke
vaesentlig fejiinformation, nar sadan findes. Fejiinformationer kan opsta som faige af besvigelser eiler
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fejl og kan betragtes som vaesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet
bar Indflydelse pa de akonomlske besiutninger, som regnskabsbrugerne traffer pa grundlag af arsregn-
skabet. Den uafhaengige revisers revislonspategning

Som led 1 en revision, der udfores I overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er g$ldende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisnings-
ministeriets bekendtgprelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner
for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foreta-
ger vi faglige vurderinger og opretholder professional skepsis under revisionen. Herudover:

►  Identificerer og vurderer vi risikoen for vssentlig fejiinformation i arsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfprer revlslonshandlinger som reaktlon pa disse risici
samt opnar revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vaesentlig fejiinformation forarsaget af besvigelser er hojere end ved
vsesentlig fejiinformation forarsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tllsidesffittelse af Intern kontrol.

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

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

►  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprlncippet om
fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vaesentlig usik-
kerbed forbundet med begivenbeder eller forbold, der kan skabe betydellg tvlvl om VUC Djurslands
evne til at fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vssentlig usikkerhed, skal vl I vores
revislonspategning gore opmaerksom pa opiysninger herom i arsregnskabet eller, bvis sadanne op
iysninger ikke ertilstrffikkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pa det re
visionsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revislonspategning. Fremtldige begivenbeder
eller forbold kan dog medfore, at VUC Djursland ikke Isngere kan fortsaette driften.

Vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmsssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, berunder eventuelle betydelige mangier i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes malrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og malrapporteringen.

Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og malrapporteringen, og vi ud-
trykker ingen form for konklusion med sikkerbed om ledelsesberetningen og malrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at Isse ledelsesberetningen og mal
rapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og malrapporteringen er vaesent-
ligt inkonsistent med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved revisionen eller pa anden made synes
at indebolde vaesentlig fejiinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og malrapporteringen indebolder krs-
vede opiysninger i benbold til lov om statens regnskabsvaesen m.v. samt bekendtgorelse nr. 70 af 27.
januar 2011 om statens regnskabsvaesen m.v. (statens regnskabsregler), FInansministerlets 0konoml-
ske Administrative Vejiedning (www,oav,dk)og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for
arsrapporten 2017 med tilberende vejiedning.

Baseret pa det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og malrapporteringen er I
overensstemmelse med arsregnskabet og er udarbejdet I overensstemmelse med kravene i lov om sta
tens regnskabsvaesen m.v. samt bekendtgorelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvaesen
m.v. (statens regnskabsregler), FInansministerlets 0konomiske Administrative Vejiedning (www.oav.dk)
og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for arsrapporten 2017 med tilbarende vejiedning.
Vi bar ikke fundet vaesentlig fejiinformation i ledelsesberetningen og malrapporteringen.
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Erklaering 1 henhold til anden lovgivning og Bvrlg regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaitningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de disposltloner, der er omfattet af regnskabsafteggeisen, er I overens-
stemmelse med meddelte bevlllinger, love og andre forskrlfter samt med indgaede aftaler og s$dvanllg
praksis. Ledelsen er ogsa ansvarlig for, at der er taget skyldlge pkonomlske hensyn ved forvaltnlngen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af arsregnskabet. Ledelsen bar I den forbln-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understetter sparsommellghed, produktlvltet og
effektivltet. Den uafh^nglge revisors revlslonspategning

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at gennemfpre juridisk-kritisk revi
sion og forvaitningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentiig revi
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprpver vi med hpj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de underspgte disposltloner, der er omfattet af regnskabsafiaeggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevlllinger, love og andre forskrlfter samt indgaede aftaler og ssdvaniig prak
sis. I vores forvaitningsrevision vurderer vi med hP] grad af sikkerhed, om de underspgte systemer, pro
cesser eller disposltloner understptter skyidige pkonomiske hensyn ved forvaltnlngen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af arsregnskabet.

Hvis vi pa grundiag af det udfprte arbejde konkiuderer, at der er aniedning til vssentlige kritiske be-
msrkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi bar ingen vaesentiige kritiske bemarkninger at rapportere i den forbindelse.

Horsens, den 20. marts 2018

Ernst & Young

Godkendt Revislonspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

lenrik PungvJg Jensen
statsaut. revWor

MNE nr. mneE4825

^ck Jensen

^ut. Revisor
<rE nr. mne34332
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Ledelsesberetning

Beretning

Praesentation af institutionen

Hovedaktivitet

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

Strategi og malsaetning

Baggrund

VUC Djursland er dannet pa baggrund af fusionen VUC Grenaa (Ebeltoft) og VUC Djursland (Hornslet)
per 1. februar 2002.

Den 1. januar 2007 blev VUC Djursland en selvejende institution under staten med fysisk placering i Gre
naa, Hornslet og Ebeltoft. I 2012 kabte vl en ekstra bygning i Grenaa. 12013 lejede vi yderligere en eks-
tra bygning i Grenaa. VUC Djursland disponerer samlet over 5 skolebygninger pa Djursland.

Bestyrelse

Den nuvaerende bestyrelse tiltradte den 1. april 2014. Bestyrelsen har i sin bestyrelsesperiode oppriori-
teret implementeringen af 0K13, der har medfort v^sentlige kulturaendringer for lasrerne, idet VUC
Djursland bl.a. har indfort fast tilstedevasrelse for at leve op til lovgivningens intentioner. Under hensyn-
tagen til et krav om general sparsommelighed og overskud pa driften har bestyrelsen haft fokus pa mer-
arbejde/overarbejde, vedligeholdelse af IT, inventar, bygninger og videreuddannelse af personale. Det
er fortsat bestyrelsens mal, at VUC Djursland hvert ar genererer et overskud, der skal vare med til at
realisere, at VUC Djursland pa sigt kan bygge en ny skole i Grenaa.

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

VUC Djursland er landets mindste selvejende VUC malt pa savel arskursistantal som omsstning. Der er
30 VUC 'er i landet, hvoraf de fem hprer under en anden skoles administration. VUC Djursland har ingen
ansker om fusion, men vi ansker at fortsaette det gode samarbejde med de avrige statslige skoler pa
Djursland.

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

Arets faglige resultater

Personale

Det er vigtigt for VUC Djurslands aktiviteter, at medarbeiderne bar et hajt, bredt og relevant kompeten-
cenlveau. Medarbejderudviklingen tilrettelaegges, sa VUC Djursland kan leve op til lovglvningen, rappor-
terlngskrav og kurslsternes behov. Jo mindre et VUC vi er, des stprre krav stilles der til bredden i den
enkelte medarbejders kompetencer, og det er en parameter ved ans$ttelse af \eerer, at vedkommende
kan undervise i flere fag.

I forste halvar 2017 havde vi 1 kandidat i pfidagogikum, og i andet tialvar 2017 tiavde vi ligeledes 1
kandidat i psdagogikum.

Lpnniveau

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

Det er lovgivningens intentioner, at merarbejde/overarbejde skal ligge pa et absolut minimum, og besty
relsen bar derfor fulgt udviklingen i merarbejde/overarbejde meget taet. I 2017 bar vi realiseret
151.999 kroner i merarbejde/overarbejde, bvilket svare til 0,8 % af lansummen. Hertil kommer udbeta-
ling af engangsvederlag i 2017 pa i alt 120.000 kroner svarende til, at der samlet er blevet udbetalt 1,5
% af lansummen i merarbejde/overarbejde og engangsvederlag, bvilket svarer til niveauet i 2016.

Kursister

For at sikre flere AVU kursisters muligbed for at fortsaette i en EUD uddannelse agede vi fra august
2015 undervisningen af dansk, matematik og engelsk. Vi oprettede pa samme tidspunkt flexklasser til-
lagt fjernundervisning og labende optag. Det gav os sa gode resultater, at vi bar udbygget tiltaget i
2017.

Mange af vores tidligere AVU kursister er blevet benvist til produktionsskolerne, men det bar ikke baft
betydning for kursisttallet pa AVU, idet der startede mange tosprogede kursister i august 2017.

Pa trods af skolens lille starrelse bar vi fastholdt kantinetilbud pa alle vores lokationer. Pa Nytorv i Gre-
naa benvises der til kantinen pa Vestervej, som nu bestyres af en selvstasndig virksombed. Kantinen i
Hornslet bestyres af en cafeejer. Kannikegade bor oven over en kobmand med sandwich salg. Vi ser kan
tinen som en vigtig del af fastholdelsesstrategien over for kursisterne.

Bygninger

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

Vi afventer lovgrundlaget vedrorende FGU, og vi kan forst i 2019 fortage en endelig vurdering af vores
resterende bygningsmasse, nar virksombedsoverdragelsen er afsluttet.

Arets akonomiske resultater

VUC Djursland bar baft indteegter pa i alt 27,67 mio. kr. og udgifter pa 27,06 mio. kr., bvilket resulterer
i et overskud pa 0,61 mio. kr. mod et budgetteret overskud pa 0,99 mio.kr.
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Beretninq

Ved halvarsregnskabet blev det forventede overskud fastholdt, men det bar ikke vaeret muligt at op-
fylde. Baggrunden for det lavere overskud er et merforbrug pa driftsomkostningerne med 0,97 mio. kr.,
som hovedsageligt skyldes et merforbrug pa vedligeholds- og IT-omkostninger. Dette opvejes til dels af
en merindtffigt pa 0,63 mIo kr. som hovedsageligt skyldes en stigning I antallet af AVU kursister.

Budget Regnskab
t.kr. 2017 2016

Driftsresultat 971 607

Finansielle poster -30 0

Arets resultat 941 607

Der er foretaget Investeringer I aniaegs aktiver pa samlet 0,15 mio. kr., som fplge af diverse genanskaf-
felser og vedligeholdelse.

Der har vaeret en stigning i antallet af arselever fra regnskab 2016 til 2017 pa 1,2%, hvilket skyldes en
stigning i pa AVU med 18,39% arskursister. Derudover er der et generelt fald eller en stagnering i tilgan-
gen af kursister pa de ovrige uddannelser.

Den gennemfprte aktivitet i arselever har fordelt sig saledes:

Uddannelse Arselever Arselever Forskel
2016 2017 I %

HF-e

AVU

FVU

Ordblinde

HF-2-arlg

101,60 99,95 -1,6%
114,65 135,73 18,4%

1,93 0,98 -49,3 %
11,12 7,24 -34,9 %
11,70 0 -100 %

241,00 243,90 1,2%

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Det er ledelsens vurdering, at skolens kapitalberedskab er tilstrakkeligt, og at der ikke er usikkerhed
omkring fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og maling

Der er ingen vaesentlig usikkerhed omkring indregning og maling.

Usaedvanlige forhold

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

Begivenheder efter regnskabsarets afslutning

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

Forventning til det kommende ar

Virksomhedsoverdragelsen fra AVU til FGU vil medfpre turbulente ar i 2018 og 2019.

Det forventes derfor, at vi skal frem til 2020, fpr vi igen er inde i normal drift og positiv udvikling.

I 2020 forventes kursisttallet at ligge i niveauet 180 arskursister - heraf 100 HF kursister.



VUC Djursland

Arsrapport 2017

Ledelsesberetning

Beretning

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

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

Det forventes ikke, at en ny VEU reform og nedlaeggeise af VEU Center Midt/0st i 2018 vil fa nogen be
tydning for VUCD.

Skolen vil de kommende ar blive presset okonomisk gennem omprioriteringsbidrag, dispositionsbe-
grasnsninger, taksameternedsaettelser, faldende ungdomsargange og oget konkurrence. Vi forventer, at
vi i forbindeise med impiementeringen af FGU kommer til at overdrage personale, bygninger (Nytorv)
samt eventuelt et kontantbelob.

VUCD vil iobende tilpasse omkostninger og indtagter.

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

VUC Djursland forventer et positivt resultat pa -58.598 kr. for 2018. Vi budgetterer med et kursistfald
pa 4,5 procent i forhold til regnskab 2017. Budgettet bygger pa forudsffitning fra finanslovsforslag
2018.

Moved- og nogletal

Hovedtal
t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013

Resultat

Omsaetning 27.830 30.780 34.255 35.539 36.304

Herat statstilskud 26.717 28.816 32.013 33.230 33.842

Omkostninger -27.223 -29.649 -32.490 -33.462 -31.915

Resultat for finansielle poster 607 1.131 1.765 2.077 4.389

Finansielle poster 0 -148 -278 -212 -206

Arets resultat 607 983 1.487 1.865 4.183

Balance

Aniffigsaktiver 19.326 19.913 18.418 19.087 17.308

Omsffitningsaktiver 5.949 9.648 10.765 10.966 10.437

Balancesum 25.275 29.561 29.183 30.053 27.745

Egenkapital 16.974 16.367 13.897 13.897 12.032

Langfristede gaeldsforpligtelser 0 0 0 3.846 3.930

Kortfristede gaeldsforpligtelser 8.301 13.194 13.799 12.310 11.783

Pengestromsopgorelse
Driftsaktivitet -3.500 3.717 2.266 3.354 2.720

Investeringsaktivitet -184 -2.122 -131 -2.816 -757

Finansieringsaktivitet 0 -2.636 -1.296 -80 -76

Pengestrom, netto -3.684 -1.041 839 458 1.887

Samlet likviditet til radighed 5.597 9.281 10.323 9.484 9.026
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Beretning

Nogletal i % 2017 2016 2015 2014 2013

Overskudsgrad 2,18 3,19 4,34 5,25 11,55
Likviditetsgrad 71,67 72,24 78.01 89,08 88,57
Soliditetsgrad 67,16 55,37 52,72 46,24 43,37
Finansieringsgrad 0,00 0,00 13,98 20,15 22,71

Arselever
HF2 0 11,70 32,53 39,10 10,38
HF-e 99,95 101,60 114,25 131,80 139,06
AVU 135,73 115,57 98,31 86,20 85,79
FVU 0,98 1,93 2,16 5,00 6,71
OBU 7,24 11,12 15,20 20,90 22,59

Arselever ekskl. udlagte aktlvlteter 243,90 241,92 262,45 283,00 264,53
Arselever, lndt$gtsdaekket virksomhed 0 0,47 1,47 13,63 0,00

Arselever 1 alt 243,90 242,39 263,92 296,63 264,53

Arselever, udlagt aktivitet 10,45 12,52 11,34 10,87 13,22

Arsvaerk pr. 100 arselever
Undervlsnlngs gennemferelse 11,24 13,01 13,87 12,85 12,74
Ledelse og administration 2,94 2,96 2,82 2,39 2,82
0vrige 0,82 1,05 0,96 0,90 0,70

Omkostnlnger pr. 100 arselever
Lanomkostnlnger undervlsnlngs gen-

nemfprelse 6.047 6.706 6.901 6.657 6.507

Lonomkostnlnger ovrige 1.796 2.087 1.927 1.588 1.730

Lpnomkostninger pr. 100 arselever 1 alt 7.843 8.793 8.828 8.245 8.237
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Malrapportering

Det overordnede politiske mil

Minlsteriet har en malsffitning om, at 95 % af en ungdomsargang skal have en ungdomsuddannelse. Vur-
dering af institutionens bidrag til denne malsffitning sker pa baggrund af fuldfprelsesprocenten for HF.
Instltutionen har fcrst udbudt HF-uddannelsen fra skolearet 2013/14. Instltutlonen har I 2015 nediagt
HF-uddannelsen, hvorfor kun to argange kan na at fuldfpre. Instltutlonen har herfor svsert ved at vur-
dere, hvorvidt de lever op til ministeriets malsffitnlng.

For 2017 har Styrelsen for Undervlsning og Kvalltet fastsat, at Instltutionen skal afrapportere om resul-
tat og om udvikllngen pa folgende omrader:

Fuldfprelsesprocent for skolearene 2009 til 2016

Uddannelse 2013 2014

HF 73 % 64%

Tabel arselever opgjort pa finansar (kalenderar)

Uddannelse 2013 2014 2015 2016 2017

HF-e 139,06 131,80 114,25 101,60 99,95
AVU 85,79 86,20 98,31 115,57 135,73
FVU 6,71 5,00 2,16 1,93 0,98
OBU 22,59 20,90 15,20 11,12 7,24
HF 2-arig 10,38 39,10 32,53 11,70 0,00

lalt 264,53 283,00 262,45 241,92 243,90

Tabel aktivltet udlagt til andre Institutioner (drlftsoverenskomstparter)

Uddannelse 2013 2014 2015 2016 2017

FVU 3,67 3,43 3,94 6,41 5,22
OBU 9,55 7,44 7,40 6,11 5,23

lalt 13,22 10,87 11,34 12,52 10,45
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Arsrapporten for VUC Djursland er udarbejdet 1 overensstemmelse med de regnskabsregler eg princip-
per som fremgar af Finansminlsteriets bekendtgprelse nr. 70 af 27. januar 2011 cm regnskab (regn-
skabsbekendtgprelsen), Finansministeriets Okonomiske Administrative Vejiedning (www.oav.dk) og Sty-
relsen for Undervisning og Kvalltets paradlgme for arsrapporten 2017 med tilhorende vejiedning.

Arsrapporten er aflagt I danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uaendret I forhold til sidste ar.

Generelt om Indregning og maling

Aktiver Indregnes i balancen, nar det er sandsynllgt, at fremtldlge dkonomiske fordele vil tllflyde Institu-
tionen, og aktivets vaerdi kan males palideligt.

Forpligtelser indregnes I balancen, nar det er sandsynllgt, at fremtldlge pkonomiske fordele vil fraga in-
stltutlonen, og forpllgtelsens vsrdl kan males palideligt.

Ved farste Indregning males aktiver og forpligtelser til kostprls. Efterfalgende males aktiver og forplig
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfalgende.

VIsse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortlseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over labetlden. Amortiseret kostpris opgares som oprindelig kostpris med fradrag af
afdrag og tillaeg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprlsen og det nomi-
nelle belab, der forfalder ved udlab. Herved fordeles kurstab og -gevinst over labetiden.

Ved indregning og maling tages hensyn til forudslgelige tab og rislcl, der fremkommer, inden arsrappor
ten aflffigges, og som be- eller afkraefter forhold, der ekslsterer pa balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt I resultatopgarelsen pa modtagelsestidspunktet. Byg-
nlngstaxameter og fffillesudglftstllskud Indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere
ars aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetallnger af taxametertilskud vedrarende det kommende fi-
nansar, optages I balancen som en kortfrlstet gaeldspost og indtsgtsfares i det finansar tilskuddene ved-
rarer.

0vrige Indtaegter indregnes I resultatopgarelsen I takt med, at de Indtjenes. Afgarelsen af, om indtaegter
anses som Indtjent, baseres pa falgende kriterler:

der foreligger en forpllgtende salgsaftale,
?■ salgsprlsen er fastlagt,
^  levering bar fundet sted Inden regnskabsarets udlab, og
<■ indbetalingen er modtaget, eller kan med rimellg sikkerhed forventes modtaget.

I resultatopgarelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagefarsler som falge af eendrede regn-
skabsmaessige skan af belab, der tidligere bar vasret indregnet i resultatopgarelsen.

Den regnskabsmsssige vaerdi af materlelle aniaagsaktlver gennemgas arllgt for at afgare, om der er in-
dlkatlon af vaerdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tllfaeldet,
foretages nedskrivning til den lavere genlndvindlngsvaerdi.

Leasing

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

I de saerlige specifikationer gives resultatoplysnlnger pa fplgende segmenter:

>■ Indtaegtsdaekket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles bade ved direkte eg indirekte opgprelse, omfatter omkostninger I alt. De poster,
som fordeles ved Indirekte opgpreise, sker ud fra fordellngsnpgler fastlagt ud fra arselevtallet eller skan
pa de enkelte segmenter.

Resultatopgarelsen

Omsffitning

Omsaetning Indregnes I resultatopgarelsen, hvis de generelle kriterler eropfyldt, herunder at levering og
rislkoovergang har fundet sted Inden regnskabsarets udgang. Belabet kan opgores palidellgt og forven-
tes modtaget. Der foretages fuld perlodlsering af tllskud, jf. dog afsnlttet "Generelt om Indregning og
maling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgaet til at opna arets omsstning, tierunder Ian og
gager, avrlge driftsomkostnlnger samt afskrivninger m.v. pa aniaegsaktlver. Omkostnlngerne er opdelt
pa omraderne;

?  Undervlsnlngens gennemfarelse
^  Markedsfarlng
>  Ledelse og administration
>  Bygnlngsdrlft
>  Aktlvlteter med saerlige tllskud

Indirekte tererlansomkostnlnger, der er knyttet til laerernes tidsforbrug fordeles til andre formal end
undervlsning baseret pa tidsforbrug. 0vrlge Indirekte omkostninger fordeles ud fra antal arselever.

FInanslelle poster

FInanslelle Indtaegter og omkostninger omfatter renter samt amortlsering af realkredltlan.

Balancen

Materlelle aniaegsaktlver

Materielle aniaegsaktlver males til kostprls med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprls omfatter anskaffelsesprlsen samt omkostninger direkte tllknyttet anskaffelsen Indtll det tlds-
punkt, hvor aktlvet er klar til at bllve taget I brug. For egne fremstlllede aktlver omfatter kostprlsen di
rekte og Indirekte omkostninger til lonforbrug, materlaler, komponenter og underleverandarer.

Afskrivningsgrundlaget, som opgores som kostprls reduceret med eventual scrapvaerdl, fordeles llneaert
over aktlvernes forventede brugstid, der udgor:

Bygnlnger 50 ar
Installatloner 20 ar
It-udstyr 5 ar
Inventar 5 ar
Andet udstyr 5-10 ar
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Pa bygninger anvendes en scrapvardi pa 50 %.

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

Tab ved salg af materielle anlaegsaktiver indregnes i resultatopgerelsen under de enkelte omkostnings-
grupper. Gevinst ved salg af aniaegsaktlver Indregnes i resultatopgcrelsen under andre indtaegter.

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af aniaegsaktlver indregnes under
langfrlstet gald, eg indtaegtsfores Ipbende I resultatopgorelsen 1 samme takt som antegsaktlv afskrives,
og Indtaegten modregnes I afskrivningen.

Tllgodehavender

Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, der saedvanligvis svarer til nominel vsrdl. Vsrdien redu-
ceres med nedskrivninger til imodegaelse af forventede tab.

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

Periodeafgraensningsposter

Periodeafgrsnsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrprende
efterfplgende regnskabsar.

Gaeldsforpligtelser

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

0vrige gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al v^sentlighed svarer til nominel vaerdi.

Periodeafgraensningsposter

Periodeafgraensningsposter Indregnet under forpllgtelser omfatter modtagne betalinger vedrorende ind-
t$gter i efterfplgende regnskabsar.

Pengestromsopgprelse

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

Pengestrpm fra driftsaktivitet

Pengestramme fra driftsaktivlteten opgares som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter
som af- og nedskrivninger, hensaettelser samt aendring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbeta-
linger samt betalt vedrarende ekstraordinsre poster. Driftskapitalen omfatter omsatningsaktiver minus
kortfristede galdsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgar i likvider.

Pengestram fra investeringsaktivitet

Pengestramme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestramme fra kab og salg af materielle og fi-
nansielle aniagsaktiver.
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Pengestrom fra finansieringsaktivitet

Pengestramme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestremme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gaeldsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Forklaring af npgletal
Overskudsgrad

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad

Finansieringsgrad

Arselever

Arsvaerk

Arselever, Indtaegtsdaekket virksomheder

Resultat for ekstraordinaere poster x 100

Omsatningen

Omsatninqsaktlver x 100

Kortfrlstet gaeld

Eqenkapitai ultimo x 100

Samlede aktlver

Lanqfrlstet gaeld x 100

Materlelle aniaagsaktiver

Gennemsnitligt antal arselever Inkl. kort- og del-
tldselever omregnet til arselever. En arselev
modtager 40 ugers fuldtidsundervlsnlng.

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbej-
dere Inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsan
satte. Arsvaerksnormen er 1.924 timer.

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

Konsulent bistand afholdt under Indtaagtsdakket
virksomhed medtages ikke.
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Resultatopgorelse

Note 2017 2016

t.kr.

Omsaetning
1 Statstilskud 26.717.254 28.816
2 Deltagerbetaling og andre indt^gter 1.112.828 1.964

Omsaetning 1 alt 27.830.082 30.780

Omkostninger
3 Undervlsnlngens gennemfareise -16.914.754 -18.103
4 Markedsfaring -428.512 -493
5 Ledelse og administration -5.338.869 -6.547
6 Bygningsdrift -4.540.910 -4.391
7 Aktiviteter med s$rlige tilskud 0 -115

Omkostninger i alt -27.223.045 -29.649

Resuitat far finansielle poster 607.037 1.131
8 Finansieile omkostninger 0 -148

Arets resuitat 607.037 983

Bestyrelsens resultatdisponering
Overfart resuitat 607.037 983
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Balance 31. december

Note 2017 2016

t.kr.

AKTIVER

Aniaegsaktiver
Materiede aniaegsaktiver
Grunde og bygninger 17.553.019 17.701

Udstyr og inventar 1.773.431 2.212

Aniaegsaktiver i alt 19.326.450 19.913

Omsaetningsaktiver
Tilgodehavender
Tiigodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 190.856 193

Andre tiigodehavender 65.560 48

Periodeafgraensningsposter 169.120 126

425.536 367

Likvide behoidnlnger 5.597.008 9.281

Omsaetningsaktiver i ait 6.022.544 9.648

AKTiVER i ALT 25.348.994 29.561
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Balance 31. december

Note

10

2017 2016

t.kr.

PASSIVER

Egenkapltal
Egenkapltal pr. 1/1 2007 -1.680.361 -1.680

Egenkapltal 1 Bvrlgt 18.654.516 18.047

Egenkapltal 1 alt 16.974.155 16.367

Kortfrlstede gaeldsforpllgtelser
Skyldig Ion 73.277 73

Ferlepengeforpllgtelser 2.445.189 2.588

Mellemregning med Undervlsnlngsmlnlsterlet 1.627.035 1.873

Leveranderer af varer og tjenesteydelser 720.219 1.007

Anden gaeld 733.246 993

Perlodeafgraensnlngsposter 2.775.873 6.660

Kortfrlstede gaeldsforpllgtelser 1 alt 8.374.839 13.194

Gaeldsforpllgtelser 1 alt 8.374.839 13.194

PASSIVER 1 ALT 25.348.994 29.561

I  Usikkerhed om fortsat drift

II Usikkerhed ved Indregnlng og maling
III Usaedvanllge forhold
IV Beglvenheder efter regnskabsarets afslutning

11 Pantsaetnlnger og slkkerhedsstlllelser
12 Andre forpllgtelser
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Pengestromsopgarelse
2017 2016

t.kr.

Arets resultat 607.037 983

Reguleringer, ikke kontante poster
Af- og nedskrivninger 771.206 627

Gevinst/tab ved afgang af anlagsaktiver 0 0

>€ndringer i driftskapital
TEndring i tilgodehavender -58.848 75

/Endring i kortfristet gaeld -4.819.578 2.032

Pengestramme fra driftsaktivitet -3.500.183 3.717

Kab af materielle aniasgsaktiver -184.255 -2.122

Salg af materielle aniaegsaktiver 0 0

Pengestramme fra Investerlngsaktlvitet -184.255 -2.122

indfrielse af realkreditgald 0 -2.636

Afdrag pa realkreditgald 0 0

Pengestramme fra finansleringsaktivitet 0 -2.636

/€ndring 1 iikvider -3.684.438 -1.042

Likvider 1. januar 9.281.446 10.323

Likvider 31. december 5.597.008 9.281
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Specifikationer

I  Usikkerhed om fortsat drift

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

II Usikkerhed ved indregning og maling

Der er Ingen vssentlig usikkerhed omkring indregning og maling.

III Usaedvanlige forhold

Der har i regnskabsaret ikke vsret forhold som anses for usaedvanlige i forhold til instltutionens drift.

iV Begivenheder efter regnskabsarets afslutning

Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vaesentligt vil kunne pavirke in
stltutionens finansielle stilling.
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Specifikationer
2017 2016

t.kr.

Statstilskud

Undervisningstaxameter 17.959.771 19.894

Faellesudgiftstilskud 6.380.246 6.443

Bygningstaxameter 2.394.989 2.596

Saerlige tilskud -17.752 -117

26.717.254 28.816

Deltagerbetaling og andre indtaegter
Deltagerbetalinger, uddannelse 734.874 724

Anden ekstern rekvirentbetaling 216.396 329

Andre indtaegter 161.558 911

1.112.828 1.964

Undervisningens gennemfdrelse
L0n og lanafhaengige omkostnlnger 14.748.703 16.223

Afskrivninger 8.469 8

0vrige omkostnlnger 2.157.582 1.872

16.914.754 18.103

Markedsfdring
0vrige omkostnlnger 428.512 493

Ledelse og administration
L0n og I0nafhaenglge omkostnlnger 3.438.212 4.123

Afskrivninger 11.392 14

0vrlge omkostnlnger 1.889.265 2.410

5.338.869 6.547

Bygnlngsdrlft
L0n og l0naftiaenglge omkostnlnger 941.935 812

Afskrivninger 751.344 604

0vrlge omkostnlnger 2.847.631 2.975

4.540.910 4.391

Aktlvlteter med saerlige tilskud
L0n og l0nafhasnglge omkostnlnger 0 114

0vrlge omkostnlnger 0 1

0 115
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Specif! kationer
2017 2016

t.kr.

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 0 148

Materielle aniaegsaktiver

Grunde og
bygninger Udstyr Inventar

Kostpris 1 .januar

Tilgang i arets lob

18.776.501

58.160

406.019

69.840

3.400.927

56.255

Kostpris 31. december 18.834.661 475.859 3.457.182

Akk. af- og nedskrivninger 1 .januar

Arets af- og nedskrivninger

1.075.428

274.541

245.969

24.240

1.348.648

472.426

Akk. afskrivninger 31. december 1.349.969 270.209 1.821.074

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 17.484.692 205.650 1.636.108

Kontantvurdering af grunde og bygninger udgor 19.700.000 kr. pr. 31.december 2017.

Speciflkation af arets tilgange
Grunde og
bygninger Udstyr Inventar

Nyt
Brugt

58.160

0

69.840

0

56.255

0

Egenkapital
1. Januar

2007

Egenkapital i

ovrigt 1 alt

Egenkapital 1. januar
Arets resultat

-1.680.361

0

18.047.479

607.037

16.367.118

607.037

Egenkapital 31. december -1.680.361 18.654.516 16.974.155

11 Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser

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

12 Andre forpligtelser

Servitut om yderligere betaling til staten ved frasalg

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

Leje- og leasingforpligtelser

Instltutionen bar indgaet lejemal med opsigelsesvarsel pa 6 maneder. Den arllge husleje udgor 351 t.kr.

Saerlige specifikationer

Udlagte aktiviteter
Videresendte tilskud m.v., aktiviteter udlagt til andre

Personaleomkostninger
Lpnninger
Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

Antal arsvaerk inkl. ansatte pa sociale vilkar

Andel i procent ansat pa sociale vilkar

Revision

Honorar for revision

Andre ydelser

Indtasgtsdffikket virksomhed - IDV
t.kr.

Indtaegter
DIrekte og indirekte lonomkostninger

Andre direkte og Indirekte omkostninger

Akkumulerede resultat

2017 2016

1.999.620

t.kr.

2.750

17.260.222 19.207

1.639.994 1.804

228.633 260

19.128.849 21.271

36,6 41,2

1,6% 2,4%

108.900 109

41.710 74

—

150.610 183

2017 2016 2015 2014

0 30 121 908

0 -19 -72 -412

0 -5 -21 -104

0 6 28 392

438 438 432 404
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