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Påtegninger 
 
Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens 
habilitetserklæringer 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabet 2016 for VUC&hf 
Nordjylland.  
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 
af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til §39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed: 
 
• At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.  
 

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående 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.  

 
Aalborg, den 28. marts 2017 
 
 
Daglig ledelse 
 
 
________________ 
Lene Yding Pedersen 
Forstander 
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Påtegninger 
 
 
Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse m.v. 
 
 
 
 
Aalborg, den 28. marts 2017 
 
 
Bestyrelse 
 
 

 
 
 
Jens Lauritzen 
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Birger Thomsen 
Næstformand 

 
 
 
Brian Bertelsen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for VUC&hf Nordjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige 
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens 
regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Undervisningsministeriets 
paradigme og vejledning (i det følgende kaldet ”statens regnskabsregler”). 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse 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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 om revision og 
tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse 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 VUC&hf 
Nordjylland i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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. 
udarbejdet 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 VUC&hf Nordjyllands 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 VUC&hf 
Nordjylland, indstille 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 fejlinformation, 
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 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 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 god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse 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 
skyldes 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 fejlinformation 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 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af VUC&hf Nordjyllands interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige 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 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om VUC&hf Nordjyllands 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 VUC&hf Nordjylland 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 
målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt 
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen indeholder krævede 
oplysninger i henhold til statens regnskabsregler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens 
regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation 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; og at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
regnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores 
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 regnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom.  

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

 
Aalborg, den 28. marts 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 

Kim Vorret 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 
 
Præsentation af institutionen 
 
Mission 
 
Vi udbyder almene og studieforberedende adgangsgivende uddannelser af høj kvalitet til unge og voksne i hele 
Nordjylland. På den måde sikrer vi, 

- at unge og voksne kan erhverve sig de prøver og eksamener, der er nødvendige og adgangsgivende 
for deres videre uddannelse. 

- at unge og voksne til stadighed kan imødekomme de uddannelseskrav, samfundet og erhvervslivet 
stiller. 

- at unge og voksne i Nordjylland sikres et lokalt tilbud om almen og studieforberedende 
adgangsgivende undervisning. 

- at det lokale samarbejde på uddannelses-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet kan foregå 
enkelt og effektivt. 

 
Vi øger den samfundsmæssige sammenhængskraft i Nordjylland.  På den måde sikrer vi, 

- at flere unge og voksne inkluderes uddannelses- og arbejdsmæssigt. 
- at flere unge og voksne opnår forudsætninger for at udvikle personlig myndighed og aktivt 

medborgerskab. 
 
Vi øger den enkeltes faglige, personlige og sociale kompetencer og understøtter den enkeltes forudsætninger 
for at bruge dem. På den måde sikrer vi, 

- at unge og voksne i Nordjylland kan udnytte det potentiale, de har i forhold til deres mål. 
- at bevægelsen fra ikke-uddannet eller kortuddannet til videre uddannelse bliver mulig, fx fra ufaglært 

til faglært og fra faglært til videregående uddannelse. 
 
Vision 
 

- Vi vil opleves som en kompetent, relevant og central del af det samlede uddannelsestilbud for unge 
og voksne i Nordjylland. 

- Vi vil opleves som det åbenlyse uddannelsesvalg for både målrettede og mere uafklarede unge og 
voksne og sikre den enkeltes progression. 

- Vi vil opleves som en uddannelsesinstitution, som er i stand til at samle en bred vifte af unge og 
voksne, som her flytter sig fagligt og personligt og fortsætter videre mod forskellige mål. 

- Vi vil opleves som en synlig og tilstedeværende uddannelsesinstitution, som er tilgængelig i hele 
Nordjylland. 

- Vi vil opleves som en naturlig og troværdig samarbejdspartner eksempelvis for kommuner, 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Nordjylland. 

- Vi vil opleves – både udefra og indefra – som en velorganiseret organisation og et attraktivt og 
udviklende uddannelsessted. 
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Ledelsesberetning 
 
Hovedopgaver 
 
VUC&hf Nordjylland udbyder ifølge lovgivningen og skolens vedtægt følgende fem forskellige 
uddannelsesområder:  
HF, Almen Voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne samt 
danskuddannelse for voksne udlændinge.  
 
Herudover tilbydes realkompetencevurdering i forhold til de almengymnasiale fag og den almene 
voksenuddannelse. 
Uddannelsen til højere forberedelseseksamen udbydes som enkeltfagsundervisning for unge og voksne i alle 
VUC&hf Nordjyllands afdelinger. Herudover udbydes uddannelsen til højere forberedelseseksamen som en 2-
årig ungdomsuddannelse i Aalborg (med 3 spor) og i Hjørring (med 2 spor). Gymnasiale suppleringskurser 
(GS) udbydes for unge og voksne, som mangler et bestemt fag/niveau for at opfylde adgangskrav til en 
videregående uddannelse.  
Almen voksenuddannelse er et adgangsgivende uddannelsestilbud til unge og voksne, som har behov for at 
forbedre deres kundskaber i en række almene fag. En bestået Almen Forberedelseseksamen med bestemte fag 
giver endvidere ret til optagelse på den 2-årige hf-ungdomsuddannelse det efterfølgende år.  
Forberedende voksenundervisning er voksenundervisning i læsning, matematik og mundtlig kommunikation 
på dansk. Fokus er på konkrete og funktionelle færdigheder og tager udgangspunkt i deltagerens dagligdag 
og/eller job.  Forberedende voksenundervisning udbydes i overensstemmelse med bestemmelserne om det 
geografiske område, som VUC&hf Nordjylland er forpligtet til at dække. VUC&hf Nordjylland er driftsherre 
for 14 overenskomstparter samt 3 samarbejdsaftaler. 
Ordblindeundervisning for voksne fokuserer på at kompensere for deltagerens vanskelligheder gennem 
styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder. Målgruppen er alle, der efter 
undervisningspligtens ophør har basale vanskelligheder med at tilegne sig skriftsproget, og som har 
forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte. Ordblindeundervisning udbydes i overensstemmelse 
med bestemmelserne om det geografiske område, som VUC&hf Nordjylland er forpligtet til at dække. VUC&hf 
Nordjylland er driftsherre for 9 overenskomstparter. 
Danskuddannelsen for voksne udlændige mfl. udbydes af VUC&hf Nordjylland for Mariagerfjord Kommune. 
VUC&hf Nordjylland lægger vægt på at udbyde denne uddannelse, da den giver kursisterne gode muligheder 
for at få indblik i sammenhængen i det danske alment kompetencegivende voksenuddannelsessystem 
samtidigt med, at uddannelsen er med til at kvalificere VUC&hf Nordjyllands øvrige undervisning af 
tosprogede.  
Kombineret Ungdomsuddannelse. I Jammerbugt og Hjørring afdeling deltager VUC&hf Nordjylland i et 
institutionssamarbejde om udbud af kombineret ungdomsuddannelse (KUU). EUC Nordvest er 
tovholderinstitution.  
Realkompetencevurdering giver mulighed for at få vurderet og anerkendt reelle faglige kompetencer i forhold 
til de almengymnasiale fag og i fagene på almen voksenuddannelse. 
 
Hf, GS og AVU tilbydes også som fjernundervisning.  
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Ledelsesberetning 
 
 
Årets faglige resultater 
 
Aktivitet på uddannelsesområderne 

Det samlede årskursisttal i 2016 udgjorde 3138 årskursister. Aktivitetsniveauet ligger 11,2% over den 
budgetterede aktivitet. Forskellen dækker over en række afvigelser fra budgetforudsætningerne: 

 
HF-området: Her har vi haft en samlet tilbagegang ift. 2015 på 24 ÅK. Der har været en tilbagegang på hf-e på 
26 ÅK, som ikke kan modvejes af den lille fremgang på 2 ÅK, der har været på HF2. Den samlede tilbagegang 
på HF svarer til 1,5% ift. niveauet i 2015. I budgettet havde vi forventet, at HF samlet set ville holde samme 
niveau som i 2015 (2 ÅK mindre), hvilket ikke har vist sig at holde stik. GS ligger på samme (lave) niveau som 
i 2015 (3 ÅK), hvilket vi anser som det realistiske niveau for GS, særligt pga. de gældende SU-regler.  

AVU: her har vi haft en samlet fremgang ift. 2015 på 190 ÅK, svarende til en fremgang på 19,6% ift. 2015. I 
budgettet havde vi forventet, at AVU ville holde stort set samme niveau som i 2015, da vi havde forventet, at 
fremgangen, vi så i 2014 og 2015, var en midlertidigt effekt af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne 
samt de nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne, som ikke ville fortsætte på samme måde i 2016. Her tog 
vi fejl, og da det ikke har været muligt at indeholde den øgede aktivitet på eksisterende hold, er både 
aktivitetsindtægter og lønomkostninger øget på AVU-området i 2016. 

FVU: på FVU-området har vi haft en fremgang ift. 2015 på 15 ÅK, svarende til en fremgang på 16,9%. Dette er 
stort set samme procentvise fremgang som vi så i 2015 ift. 2014. I budgettet havde vi forventet en stigning på 
FVU på 8 ÅK, svarende til 9,2%. Af VUC’s FVU-aktivitet på 104 ÅK, udgør FVU-Start 3 ÅK, svarende til 2,9%. 
Fremgangen i 2016 på FVU ses alene hos VUC og ikke hos overenskomstparterne.  

OBU: på OBU-området har vi haft en tilbagegang ift. 2015 på 8 ÅK, svarende til en tilbagegang på 29,4%. I 
budgettet havde vi forventet, at vi sammen med overenskomsttagerne kunne vende den meget voldsomme 
nedgang (40%), vi så fra 2014 til 2015, men den udvikling er ikke sket; tilbagegangen er derimod fortsat i 2016. 
Tilbagegangen ses hos såvel VUC som overenskomstparter og afspejler derfor en generel udvikling på området. 
Herudover har VUC fra efteråret 2016 tilrettelagt undervisningen, så den vil kunne afvikles med de nye OBU-
taxametre, som træder i kræft 2017, hvad der også kan have været medvirkende til den faldende aktivitet.  

Danskuddannelse og afledte undervisningsaktiviteter: På danskuddannelsesområdet har vi haft en fremgang 
svarende til 7 ÅK ift. 2015, svarende til 5,3%. Herudover har vi arbejdsmarkedsrettet dansk svarende til 13 ÅK 
samt ’ungesprogskole’ (kommunalt tilbud for 2-sprogede, som VUC varetager med naturligt udløb af 
Danskuddannelsen), svarende til 34 ÅK. Danskuddannelsen og de afledte undervisningsaktiviteter er dermed 
som samlet område vokset betydeligt (svarende til 54 ÅK) ift. 2015.  

Aktiverede kursister: her har vi haft en tilbagegang ift. 2015 på 12ÅK, svarende til en tilbagegang på 14,5%. I 
budgettet havde vi forventet en fremgang på dette område – særligt inde for AVU – men resultatet tyder på, at 
kommunerne i højere grad har været i stand til at få kursisterne over på ordinært UVM-forløb, hvad der også 
kan være med til at forklare en del af den øgede aktivitet på AVU. 

Samlet set har aktivitetsudviklingen i 2016 vist både en øgning i den samlende aktivitet og en forskydning 
mellem uddannelsesområderne: AVU og danskuddannelsen og de afledte uddannelsesaktiviteter udgør en 
relativt større del af den samlede aktivitet end tidligere, om end hf-området stadig er det største og samlet set  
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Ledelsesberetning 
 
udgør over halvdelen af VUC&hf Nordjyllands aktivitet. Endvidere skal man bemærke, at der er store forskelle 
mellem de fem afdelinger, hvad angår aktivitetsfordelingen mellem uddannelsesområderne. 
 

Aktivitet, 2012-2016 

 

 

Årskursister 2008-2016 

 

 

Særlige indsatser 

I 2016 har vi arbejdet videre med den målrettede indsats mod frafald. Vi har arbejdet strategisk med 
kursisttrivsel for herigennem at øge kursisternes mulighed for at gennemføre deres uddannelse på VUC. 
Sammen med kursistrådene har vi arbejdet videre med anbefalingerne i CEFU’s store undersøgelse fra 2015 
”Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC”, og via det regionalt støttede 
udviklingsprojekt ”Kursisttrivsel på VUC&hf Nordjylland” er der blevet iværksat en lang række indsatser og 
afholdt en lang række aktiviteter på de forskellige skoler. Herudover har vi arbejdet systematisk med 
procedurer for optagelse og niveauindplacering (særligt på AVU) og med vejlederens rolle samt brug af 
tests/screeninger.  
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I 2016 har vi haft særligt fokus på at bevare kvaliteten i kerneopgaven på trods af besparelserne. 
Derfor har vi haft fokus på ”god undervisning” på VUC. Der er i 2016 udarbejdet rammer for standarder for 
god undervisning i alle afdelinger, og der arbejdes på forskellig vis (bl.a. via kollegasupervision, og i samarbejde 
mellem pædagogiske ledelse og lærerne) med implementering og omsætning til praksis samt videre 
kvalificering. Processen har været igangsat af de lokale pædagogiske ledere med et konkret oplæg, og en tæt 
dialog med afdelingens lærere har derefter kvalificeret oplægget, så der nu findes konkrete beskrivelser af ’god 
undervisning’ i alle afdelinger, der ud over konkrete anvisninger fungerer som et fælles sprog.  

I 2016 har et intensiveret samarbejdet med kommune, jobcenter og ungevejledning været et fokusområde i 
alle afdelinger. Der er i alle afdelinger arbejdet såvel strategisk som taktisk og operationelt med samarbejde 
med kommune, jobcenter og ungevejledning, og der foreligger nu en lang række aftaler om samarbejde med 
kommuner, jobcenter og ungevejledning. Samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner - særligt 
erhvervsskolerne - i lokalområderne har ligeledes været et fokusområde: Der udbydes fx EUD-forberedende 
forløb samt forskellige typer brobygningsaktiviteter i samarbejde med erhvervsskolerne, VUC har en række 
konkrete samarbejder med produktionsskolerne i vores område, og der foregår forskellige samarbejder 
omkring de 2-sprogede.  

I 2016 blev taxameteret på fjernundervisning reduceret kraftigt. På trods af det udbyder vi fortsat 
fjernundervisning som en kvalitativ og reel del af VUC’s uddannelsesudbud. Det nye taxameter har krævet et 
grundigt stykke arbejde og et tæt samarbejde mellem ledelse og fjernundervisningslærere. Ud over 
etableringen af større hold (den primære løsning) har vi arbejdet med tættere lærersamarbejde og yderligere 
deling af materialer (den sekundære løsning). Herudover har vi haft fokus på øget gennemførsel og lærerens 
rolle i den forbindelse. Endelig har vi taget en ny it-læringsplatform i anvendelse, som skal medvirke til at sikre 
en egentlig digitaliseret kvalificeret fjernundervisning, og som med tiden også forventes at frigive tidsmæssige 
ressourcer for lærerne bl.a. til arbejdet med kursisternes gennemførsel.  

Aktiviteten på uddannelsesområderne og de særlige indsatser ser vi afspejlet i kursisternes faglige resultater 
og gennemførte studentereksamener. Det er værd at notere, at VUC&hf Nordjylland for 2. år i træk har det 
højeste eksamensgennemsnit på det 2-årige hf i Nordjylland med et gennemsnit på 7,2 (det andet bedste i 
Nordjylland er 6,4). 

1. 
 

 
 
2. 
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Ledelsesberetning 
 
Årets økonomiske resultat 
 
Resultatet for 2016 blev et overskud på 3,2 mio kr, hvilket udgør 1,1% af omsætningen. Årskursisttallet blev 
3138 årskursister for 2016. 

I budgettet for 2016 var der indarbejdet et forventet overskud på 487.200 kr. på baggrund af 2823 årskursister. 

Årets resultat er blevet bedre end budgetteret, hvilket primært skyldes øgede indtægter som følge af en øget 
aktivitet på 315 årskurister, uden at dette har medført tilvarende øgede udgifter. 

De finansielle omkostninger har sammenlagt være mindre end budgetteret (ca. 3,4 mio. kr. mod budgetteret 
ca. 4 mio. kr.)  

Husleje og huslejeindtægter afviger fra budgettet, idet der har været større udgifter til husleje end budgetteret. 
Samtidigt er der opnået huslejeindtægter, der modsvarer stigningen i huslejeudgifterne, således at 
nettoresultatet ikke påvirkes af afvigelserne ift. budgettet.  

Driftsudgifter pr. årskursist er reduceret fra 2015 til 2016, således at de samlede driftsudgifter for 2016 ender 
som budgetteret på trods af en stigning i årskursister på 11,2%. Resultatet på driftsområdet dækker bl.a. over 
et mindre forbrug på kørsel og rejser som følge af nye kørselsprocedurer, færre omkostninger til inventar mv, 
samt et større forbrug til kompetenceudvikling og elevaktiviteter (de direkte aktivitetsafhængige 
driftsudgifter).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Årsrapport 2016 
    Side 16 af 27 
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Hoved- og nøgletal  

  

2016 2015 2014 2013 2012

Resultatopgørelse, DKK mio.
Omsætning 304,2 299,0 264,6 250,1 231,6
Heraf statstilskud 263,4 265,1 233,6 216,0 206,9
Omkostninger -297,6 -288,1 -251,2 -231,3 -215,3
Resultat før finansielle og ekstraordinære 
poster 6,6 10,9 13,4 18,8 16,3
Finansielle poster i alt -3,4 -4,0 -0,3 -0,2 2,8
Resultat før ekstraordinære poster 3,2 6,9 13,1 18,6 19,1
Ekstraordinære poster 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0
Årets resultat 3,2 6,9 36,5 18,6 19,1

Balance, DKK mio.
Anlægsaktiver 273,5 266,4 240,6 193,6 135,0
Omsætningsaktiver 131,6 108,1 125,2 56,3 78,9
Balancesum 405,1 374,6 365,8 249,9 213,9
Egenkapital 135,8 137,4 126,7 109,5 85,3
Langfristede gældsforpligtelser 135,2 135,9 144,5 51,4 33,4
Kortfristede gældsforpligtelser 134,1 101,3 94,8 89,0 95,2

Pengestrømme, DKK mio.
Driftsaktivitet 44,0 20,4 39,9 39,1 13,0
Investeringsaktivitet -16,9 -34,8 -45,7 -61,2 -70,3
Finansieringsaktivitet -4,8 -0,9 76,5 18,6 34,5
Pengestrøm, netto 22,4 -15,3 70,7 -24,8 -22,8

Samlet likviditet til rådighed 119,3 97,0 112,3 41,6 66,4

Nøgletal 
Overskudsgrad (%) 1,1 2,3 13,8 7,4 8,2
Likviditetsgrad (%) 98,1 106,8 132,1 63,3 82,9
Soliditetsgrad (%) 33,5 36,7 34,6 43,8 39,9
Finansieringsgrad (%) 49,5 51,1 60,1 26,5 24,7

Årselever
Årselever inkl. udlagt aktivitet 3.384,4 3.153,6 2.912,1 2.790,2 2.360,2
Årselever ekskl udlagt aktivitet 3.138,4 2.898,4 2.670,5 2.557,9 2.191,2
Årselever IDV 186,2 132,1 0,0 0,0 0,0

Den gennemførte akivitet opdelt 
efter uddannelsestyper:
HF-e 1.314,2 1.340,3 1.322,1 1.325,6 1.012,9
AVU 1.158,2 967,6 771,0 670,6 692,4
OBU 19,3 27,2 45,0 60,0 44,8
FVU 104,5 88,8 71,1 71,3 48,5
GSK 2,9 3,1 10,1 32,1 21,0
HF 2 årig 258,3 255,9 257,9 222,7 196,2
DU (Sprogskole) 138,5 132,1 98,5 88,2 89,3
Ungesprogskole 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbejdsmarkedsrettet dansk 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0
KUUNO 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktiverede 71,2 83,4 94,8 87,4 86,1
FVU udlagt aktivitet 214,0 217,4 190,5 180,7 123,1
OBU udlagt aktivitet 32,0 37,8 51,1 51,6 45,9
Årselever i alt 3.384,4 3.153,6 2.912,1 2.790,2 2.360,2
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Usikkerhed om fortsat drift 
Vi vurderer, at institutionen har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften i det kommende år, hvorfor der 
ikke anses at være usikkerheder om den fortsatte drift. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. 
 
Usædvanlige forhold 
Skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af institutionens 
aktiviteter for 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. 
 
Hændelser efter regnskabsårets udløb 
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af 
årsrapporten. 
 
 
Forventningerne til det kommende år 
Økonomisk er der budgetlagt med et resultat for 2017 på ca. kr. 17.000 ved et årskursisttal på 2965 - ud fra en 
strategi om, at det fireårige budget 2017-2020 skal balancere. Samlet set forventer vi en nedgang i 
årskursistantal på 6% ift. 2016. 

Forventninger til aktivitet 

På hf-området forventer vi samlet set en mindre tilbagegang, svarende til hvad vi har set i 2016. Denne samlede 
tilbagegang dækker over, at vi forventer en mindre fremgang på det 2-årige hf, som dog bliver modsvaret af 
flytningen af tælledato fra 20. undervisningsdag (primo september) til 60. undervisningsdag (primo 
november). Herudover forventer vi, at faldet på hf-enkeltfag i 2016 vil fortsætte i 2017. Der er en vis usikkerhed 
på HF2-aktiviteten ikke mindst pga. reformen (optagelseskrav og hvad HF er adgangsgivende til), og 
erhvervsskolernes ønske om også at udbyde HF2. Samtidigt ligger der muligheder i det nye HF’s profil og 
fagsammensætning, som måske vil tiltrække nye målgrupper. På AVU-området forventer vi, at vi holder 
samme aktivitet i budgettet, men det dækker over, at vi forventer en fortsat fremgang, som dog bliver 
modsvaret af flytning af tælledag fra 20% til 40%, som Finansministeriet har beregnet vil betyde en tilbagegang 
på 4,6% i gennemsnit på landsbasis. På FVU-området forventer vi en samlet stigning (for VUC og 
overenskomsttagere) på ca. 12% pga. de nye muligheder for FVU Start (FVU for 2-sprogede). Alle DU-udbydere 
(sprogcentre og private udbydere) får ret til at udbyde FVU Start, hvilket vi forventer vil få aktiviteten til at 
stige – dog således, at stigningen primært bliver hos overenskomsttagerne. På OBU-området forventer vi et 
større fald (for VUC og overenskomsttagere) på ca. 26% i forhold 2016. Forventningen skyldes 
aktivitetsudviklingen på OBU-området samt det nye OBU-taxameter, der kan gøre det svært at opretholde 
aktiviteten, da små hold ikke i samme udstrækning forventes at ville kunne etableres. På 
Danskuddannelsesområdet forventer vi en tilbagegang på ca. 14% i forhold til 2016. Den forventede 
tilbagegang bygger på det aktuelle fald i tilgangen af flygtninge i Mariagerfjord kommune (som forventes 
halveret i 2017 i forhold til 2016), der direkte påvirker antallet af nye kursister på DU. 
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Forventninger til løn- og driftsudgifter  

På grund af de reducerede taxametre frem til 2021 er det nødvendigt at reducere løn- og driftsudgifterne pr. 
årskursist. I 2017 forventes vi at kunne gennemføre de nødvendige tilpasninger via en bæredygtig 
holdetablering og en optimeret udnyttelse af lærernes arbejdstid samt en reduktion af driftsudgifterne på 2% 
ift. 2016 – forudsat at aktivitetsforudsætningerne holder stik. 

Særlige indsatsområder 

I 2017 har VUC&hf følgende indsatsområder, som forventes at have indflydelse på kommende regnskabsår: 

Indsatsområde 1: en sammenhængende organisation. I en tid, hvor de økonomiske rammer udfordrer os, er 
det vigtigt og nødvendigt for os at have fokus på, at VUC&hf Nordjylland fortsat er en sammenhængende 
organisation. Dette gælder både ud fra et rent økonomisk perspektiv, så den økonomiske forudsætning for 
VUC&hf Nordjyllands drift og udvikling vedbliver at være stabil, og fra et arbejdsmiljøperspektiv, så den 
enkelte medarbejder og leder fortsat kan identificere sig med sit arbejdsliv og bidrage til en god kvalitet i 
opgaveløsningen og et godt arbejdsmiljø. Derfor fokuserer dette indsatsområde på bevarelse og styrkelse af en 
sammenhængende organisation med en samspillet og målrettet ressourceanvendelse.  

Indsatsområde 2: kvalitetsarbejde med kerneopgaven. VUC&hf Nordjylland udbyder almene og 
studieforberedende adgangsgivende uddannelser af høj kvalitet til unge og voksne, og det er af afgørende 
betydning, at VUC&hf Nordjylland fastholder sit kvalitetsniveau. Derfor fokuserer dette indsatsområde på 
kvalitetsarbejdet med kerneopgaven. 

Indsatsområde 3: en synlig og nærværende uddannelsesinstitution. VUC&hf Nordjylland vil være en synlig 
og tilstedeværende uddannelsesinstitution, som er tilgængelig i hele Nordjylland. Dette gælder både lokalt og 
regionalt. Herudover indgår VUC&hf Nordjylland som Danmarks 3. største VUC som en væsentlig aktør i VUC-
sektoren på nationalt niveau. Dette forudsætter netværk og samarbejdsrelationer – ikke mindst i de 
kommende år, hvor hele uddannelsessektoren kan se frem til besparelser, og hvor der må forventes øget 
konkurrence samtidigt med et øget behov for samarbejde. Derfor fokuserer dette indsatsområde på synlighed 
og nærvær.  

Indsatsområde 4: styrkelse af kursisternes gennemførelse. VUC&hf Nordjylland spiller en central rolle for 
unge og voksne i Nordjylland; også dem, der af forskellige årsager har – eller tidligere har haft – svært ved at 
gennemføre en uddannelse. At styrke kursisternes mulighed for at gennemføre deres uddannelse på VUC 
forudsætter, at vi både formår at understøtte forskellige motivationsformer hos kursisterne og kan tilbyde den 
nødvendige støtte til de kursister, der har behov for det for at gennemføre deres uddannelsesforløb. Vores egen 
CEFU-analyse viser, at relationen mellem lærer og kursist er den væsentligste enkeltfaktor for såvel kursistens 
fremmøde som gennemførsel, og samtidigt prioriteres det fra politisk side, at lærerne anvender en større andel 
af deres arbejdstid sammen med kursisterne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter med det formål 
at øge kursisternes læringsudbytte. Endelig er det økonomisk nødvendigt både at sikre de bedst mulige 
forudsætninger for kursisternes gennemførsel og at målrette ressourceanvendelsen i form af lærerarbejdstiden 
mod kursisternes uddannelse. 

På tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten (marts 2017) er der forskellige politiske overvejelser i gang 
vedr. udbud og organisering af de unges uddannelsesmuligheder, som kan få indflydelse på det samlede 
voksenuddannelsesområde. Dette ville kunne få effekter på især VUC’s almene voksenuddannelsesaktivitet, og 
derfor følger VUC&hf Nordjylland udviklingen nøje med henblik på at kunne udvise den nødvendige rettidige 
omhu, hvad angår evt. ændringer i de væsentlige forudsætninger for institutionens virke, mål og prioriteringer 
i kommende regnskabsår. 
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Målrapportering 
 
Det overordnede politiske mål 
 
VUC&hf Nordjylland er opmærksom på de overordnede politiske mål om, at 95% af en årgang skal have en 
ungdomsuddannelse, og 60% skal have en videregående uddannelse. Dette er der bl.a. fokus på med 
gennemførelse af undersøgelser, som viser prøvefrekvenser og resultater samt overgangsfrekvenser til 
videregående uddannelse, jf. redegørelsen under årets faglige resultater.  
 
Målrapportering 
 
Målrapporteringen nedenfor koncentrerer sig primært om det 2-årige hf, som er det område, hvor staten har 
etableret centrale udtræksmuligheder.  
 
 
 
Tabel 1: fuldførelsesprocent, 2-årigt HF 

 
 
Fuldførelsesprocent er udregnet i henhold til UVM’s vejledning om målrapportering 2016. Data er hentet fra 
Undervisningsministeriets databank.  
 
 
Tabel 2: antal årskursister 

 
 
Årskursistantal er UVM-aktivitet og er ekskl. aktivitet hos driftsoverenskomstparter og ekskl. aktivitet udført 
for kommuner (herunder aktiverede kursister). 
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Tabel 3: aktivitet udført for andre institutioner 

 
 
 
Tabel 4: aktivitet udlagt til andre institutioner 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Regnskabsgrundlag 
 
Årsrapporten for VUC&hf Nordjylland er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og 
principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens 
regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning 
(www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2016 med tilhørende 
vejledning.  
 
Der er ændret sammenligningstal for kontering af bygningsfællesskab samt betaling for udlagt undervisning 
og særlige specifikationer i overensstemmelse med ministeriets paradigme. Ændringerne har ingen betydning 
for årets resultat, balancesum, egenkapital og finansielle stilling.  
 
Årsregnskabet er i øvrigt 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 
institutionen, 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 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der 
forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
 
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 
Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere 
års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, 
optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.  
 
 
  

http://www.oav.dk/
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Generelt om indregning og måling (fortsat) 
 
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 
afskrivninger, 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 
nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.  
 
 
Omregning af fremmed valuta 
 
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. 
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes 
i resultatopgørelsen som en finansiel post. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
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 
fordeles 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 
risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes 
modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet ”Generelt om indregning og 
måling”. 
 
Omkostninger 
 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, 
øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 
 
• Undervisningens gennemførelse 
• Markedsføring 
• Ledelse og administration 
• Bygningsdrift 
• Aktiviteter med særlige tilskud 
 
Fordelingsnøgler 
 
De indirekte lærerløns omkostninger, dvs. de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre 
formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på årskursisttallet eller skøn på de enkelte 
segmenter.  
 
Indirekte omkostninger til fx ledelse og it-medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling og møder samt 
afskrivninger vedrørende it-udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på baseret på årskursisttallet eller 
skøn på de enkelte segmenter.  
 
Finansielle poster 
 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og 
urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.  
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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 
resultatopgørelsen. 
 
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 
 

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 50 år 
Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 50 år 
Bygningsinstallationer  20 år 
Udstyr og inventar 3-5 år 
  

På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimalt 50%. 
 
Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 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 langfristet gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt 
som anlægsaktiv afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
 
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 
efterfølgende regnskabsår.  
 
Værdipapirer 
 
Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien på balancedagen.  
 
Finansielle gældsforpligtelser 
 
For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det 
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene 
til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at 
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over 
låneperioden. 
 
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
 
Finansielle instrumenter 
 
Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten ”Realkreditgæld” under 
langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten ”Finansielle 
instrumenter” under finansielle anlægsaktiver. 
Et realiseret tab/en realiseret gevinst ved indfrielse af et finansielt instrument omkostningsføres/indtægtsføres 
i resultatopgørelsen, men kan eventuelt amortiseres over det nye låns løbetid, hvis der er tale om en reel 
låneomlægning af sammenlignelige lån.  
 
 
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 
finansieringsaktivitet, 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 vedrørende 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 
langfristede gældsforpligtelser. 
 
Likvider 
 
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal 

  
 

Overskudsgrad = 
alt i Omsætning

100xposter næreekstraordiførResultat
 

 
 

Likviditetsgrad = 
igtelsergældsforpl deKortfriste

100xaktiverOmsætnings
 

 
 

Soliditetsgrad = 
aktiverSamlede

100xultimolEgenkapita
 

 
 

Finansieringsgrad = 
veranlægsakti Materielle

100xigtelsergældsforpl deLangfriste
 

 
 
Årselever = Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 

ugers fuldtidsundervisning. 
 
 
Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. 

deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen 
er 1.924 timer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016 2015

Statstilskud 1 263.449.805 265.124.139
Deltagerbetaling og andre indtægter 2 40.742.985 33.897.874

Omsætning i alt 304.192.790 299.022.013

Undervisningens gennemførelse 3 -240.087.197 -233.643.914
Markedsføring 4 -1.573.254 -1.692.048
Ledelse og administration 5 -25.165.940 -25.403.426
Bygningsdrift 6 -25.631.739 -23.041.397
Aktiviteter med særlige tilskud 7 -5.095.212 -4.338.832

Omkostninger i alt -297.553.342 -288.119.617

Resultat før finansielle poster 6.639.448 10.902.396

Finansielle indtægter 8 270.811 218.117
Finansielle omkostninger 9 -3.696.752 -4.188.134

Årets resultat 3.213.507 6.932.379
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2016 2015

Grunde og bygninger 257.628.301 241.599.284
Udstyr og inventar 15.223.825 19.596.227
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 0 4.671.972

Materielle anlægsaktiver i alt 10 272.852.126 265.867.483

Deposita 611.618 568.595

Finansielle anlægsaktiver i alt 611.618 568.595

Anlægsaktiver i alt 273.463.744 266.436.078

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.818.077 5.766.399
Andre tilgodehavender 2.964.089 3.958.358
Periodeafgrænsningsposter 2.511.955 1.425.525

Tilgodehavender i alt 12.294.121 11.150.282

Værdipapirer 40.422.298 60.746.317

Likvide beholdninger 78.911.846 36.236.251

Omsætningsaktiver 131.628.265 108.132.850

Aktiver i alt 405.092.009 374.568.928
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Balance 31. december

Passiver

Note 2016 2015

Egenkapital 1. januar 2007 -14.128.253 -14.128.253
Egenkapital i øvrigt 149.937.062 151.487.265

Egenkapital i alt 11 135.808.809 137.359.012

Realkreditgæld 12 135.153.405 135.942.473

Langfristede gældsforpligtelser i alt 135.153.405 135.942.473

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 12 5.346.812 4.557.948
Gæld til pengeinstitutter 0 18.579
Skyldig løn 2.298.473 1.649.385
Feriepengeforpligtelse 28.156.790 27.980.484
Mellemregning med Undervisningsministeriet 80.665.030 46.778.280
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.824.779 9.705.968
Anden gæld 6.365.066 8.121.178
Periodeafgrænsningsposter 3.472.845 2.455.621

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 134.129.795 101.267.443

Gældsforpligtelser i alt 269.283.200 237.209.916

Passiver i alt 405.092.009 374.568.928

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13
Andre forpligtelser 14
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

2016 2015

Årets resultat 3.213.507 6.932.379

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger 9.893.828 8.973.757

Ændringer i driftskapital:
Ændring i tilgodehavender -1.143.839 1.788.128
Ændring i kortfristede gæld 32.073.488 2.725.444

Pengestrømme fra driftsaktivitet 44.036.984 20.419.708

Køb af materielle anlægsaktiver -20.467.407 -35.732.448
Salg af materielle anlægsaktiver 3.588.944 900.874
Ændringer i finansielle anlægsaktiver -43.023 45.838

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -16.921.486 -34.785.736

Ændring i realkreditgæld -4.763.922 -944.813

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -4.763.922 -944.813

Ændring i likvider 22.351.576 -15.310.841

Likvider primo 96.982.568 112.293.409

Likvider 31. ultimo 119.334.144 96.982.568

Værdipapirer 40.422.298 60.746.317
Likvide beholdninger 78.911.846 36.236.251

119.334.144 96.982.568
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Noter

2016 2015

1 Statstilskud

Undervisningstaxameter 201.637.129 205.559.898
Fællesudgiftstaxameter 40.723.572 39.004.306
Bygningstaxameter 25.347.319 28.007.699
Øvrige driftsindtægter -3.385.162 -7.498.048
Særlige tilskud -873.053 50.284

I alt 263.449.805 265.124.139

2 Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetalinger, uddannelser 13.532.369 14.803.973
Anden ekstern rekvirentbetaling 27.210.616 19.093.901

I alt 40.742.985 33.897.874

3 Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger 198.136.974 191.226.213
Afskrivninger 5.506.291 4.775.138
Øvrige omkostninger 36.443.932 37.642.563

I alt 240.087.197 233.643.914

4 Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger 0 0
Afskrivninger 0 0
Øvrige omkostninger 1.573.254 1.692.048

I alt 1.573.254 1.692.048
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Noter

2016 2015

5 Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger 16.199.446 17.279.139
Afskrivninger 1.140.653 1.219.015
Øvrige omkostninger 7.825.841 6.905.272

I alt 25.165.940 25.403.426

6 Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 3.937.346 3.493.897
Afskrivninger 3.312.707 2.948.785
Øvrige omkostninger 18.381.686 16.598.715

I alt 25.631.739 23.041.397

7 Aktiviteter med særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger 3.199.544 3.368.347
Afskrivninger 23.115 30.819
Øvrige omkostninger 1.872.553 939.666

I alt 5.095.212 4.338.832

8 Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 120.433 218.117
Kursgevinster på værdipapirer 150.378 0

I alt 270.811 218.117

9 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 3.696.752 3.561.267
Kurstab på værdipapirer 0 626.867

I alt 3.696.752 4.188.134
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Noter

10 Materielle anlægsaktiver

Forudbetalte
Grunde og Udstyr og og uafsluttede
bygninger inventar anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 248.825.214 33.300.380 4.671.972
Tilgang i årets løb 18.202.652 2.264.755 0
Afgang i årets løb -3.500.000 -142.000 0
Overført 4.671.972 0 -4.671.972

Kostpris 31. december 268.199.838 35.423.135 0

Akkumulerede af- og
nedskrivninger 1. januar 7.225.930 13.704.152 0
Årets af- og nedskrivninger 3.345.607 6.637.158 0
Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 -142.000 0

10.571.537 20.199.310 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 257.628.301 15.223.825 0

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2016 209.047.500

Igangværende og afsluttet byggeri, som ikke er medtaget i den seneste kontantvurdering 36.438.667

11 Egenkapital i øvrigt

Egenkapital Overført
1. januar 2007 resultat I alt

Egenkapital 1. januar -14.128.253 151.487.265 137.359.012
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi 0 -4.763.710 -4.763.710
Årets resultat 0 3.213.507 3.213.507
Egenkapital
31. december -14.128.253 149.937.062 135.808.809

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.
december
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Noter
2016 2015

12 Realkreditgæld

Realkreditgæld 120.179.624 124.943.546
Finansielle instrumenter 20.320.593 15.556.875

Realkreditgæld i alt 140.500.217 140.500.421

Afdrag, der forfalder inden 1 år 5.346.812 4.557.948
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år 21.582.186 18.392.927
Afdrag, der forfalder efter 5 år 113.571.219 117.549.546

140.500.217 140.500.421

Afledte finansielle instrumenter (renteloft)

Indenfor 1 år 2.860.941 2.714.066
Mellem 1 og 5 år 11.443.764 10.856.264
Efter 5 år 6.015.888 1.986.545

20.320.593 15.556.875

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på: 230.088.502 213.799.763

14 Andre forpligtelser

Lejeforpligtelser
Udløbs-

Adresse år

Industrivej 2, 9440 Aabybro 2016 0 232.080
Nørregade 38, 9850 Hirtshals 6 mdr. varsel 59.273 62.023
Islands Allé 20, 9700 Brønderslev 3 års opsigelse 1.202.945 1.298.818
Jyllandsgade 52, 9600 Aars uopsigeligt indtil 2041 595.038 567.611
Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg 0 79.200
Tempovej 2-4, Hadsund uopsigeligt til juli 2018 1.521.027 2.869.746
Tempovej 2-4, Hadsund, tillægslejemål 6 mdr. varsel 0 59.400
Dronningensg. 32 Hjørring 1 års varsel pr 1/7 2016 665.895 600.214
Dronningensg. 12 Hjørring, tillægslejemål 2016 325.091 261.852
Vestre Boulevard 9, Aars uopsigeligt til dec. 2018 1.173.525 1.256.618
Vestre Boulevard 9, Aars, tillægslejemål uopsigeligt til dec. 2018 0 35.500
Godsbanen 21-23, 9000 Aalborg uopsigeligt til aug. 2018 726.187 470.286
Blåkildevej 17, 9500 Hobro uopsigeligt til juli 2021 6.087.672 515.025
Godsbanen 11, 9000 Aalborg uopsigeligt til jan. 2019 1.400.388 02.020

Restforpligtelse til udløb 13.757.041 8.308.373

Leasingforpligtelser for operationel leasing

Forpligtelser fra operationel leasing, der udløber senest
2019 med en restforpligtelse til udløb på: 422.696 44.600
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Særlige specifikationer

2016 2015

15 Udlagte aktiviteter

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 18.706.761 23.236.845

16 Personaleomkostninger

Lønninger 198.630.018 192.868.873
Pension 21.670.686 21.302.995
Andre omkostninger til social sikring 1.172.606 1.195.728

Personaleomkostninger i alt 221.473.310 215.367.596

17 Personaleårsværk

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 425,0 421,0

Andel i procent ansat på sociale vilkår 4,0 3,5

18 Honorar til revisor

Honorar for lovpligtig revision 243.500 180.000
Andre ydelser end revision 13.105 52.000

Honorar til revisor i alt 256.605 232.000

19 Indtægtsdækket virksomhed

2016 2015 I alt

Indtægter 17.599.943 12.690.765 30.290.708

Direkte og indirekte lønomkostninger -12.682.129 -9.058.530 -21.740.659
Andre direkte og indirekte omkostninger -3.792.923 -3.500.347 -7.293.270

Resultat 1.124.891 131.888 1.256.779

Akkumuleret resultat (egenkapital) 1.256.779 131.888 1.388.667
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