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Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 for VUC Nordjylland. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab for 

institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Vi anser den valgte regn

skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og 

passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. 

Institutionen har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrap

porten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 

og sædvanlig praksis. Desuden er det vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institu

tionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten er dokumenterede og i overensstemmelse med regn

skabsbekendtgørelsen. 

Bestyrelsens medlemmer erklærer pa tro og love at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (Revisors revision omfatter ikke habilitetser

klæringen). 

Aalborg, den 22. marts 2010 

Forstander 
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Svend Madsen 

Bestyrelse 
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Birthe Marie Pilgaard 
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VUC Nordjylland 

Den uatbængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen for VUC Nordjylland 
Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning 
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Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for VUC Nordjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2009 . .\rsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrøms
opgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse og bekendtgørelse nr. 1451 af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for erh,·ervsret
tet uddannelse (regnskabsbekendtgørelsen). 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet og ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med 
regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning. implementering og opretholdelse af interne kontroller, der 
er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud
øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de di
spositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædYanlig praksis. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervis
ningsministeriets bekendtgørelse nr. 1293 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse (revisionsbekendtgørelsen). Ovenfor nævnte standarder og revisionsbekendtgørelse kræver, at 
vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at års
regnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbeds for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og 
ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes bes\.igelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen O\·ervejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et års
regnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende rede
gørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det for
mål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen 
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter 
desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil
linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2009 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2009 i oyerensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørel
se i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfat
tet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. 
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Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den finansielle revision af skolens årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar - 31 . december 2009 
har 'ri foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved fon.-altningen 
af skolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende i 
overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 

Ledelsens ansvar 
Skolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske 
hensyn ved skolens fo1.-altning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumentere
de og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for ud .... algte forvaltningsområder 
undersøgt, om skolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvide
re stikprøvevist gennemgået skolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er 
udført med henblik på at opna begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en øko
nomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede 
og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 

Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 
forvaltningen i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en øko
nomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er doku
menterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 

Aalborg, den 22. marts 20 l 0 

Deloitte 
· seret Revisionsaktieselskab 
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Ledelsesberetning inkl. hoved~ og nøgletal 

2009 2008 2007 
mio.kr. mio. kr. mio. kr. 

Resultatopgørelse 
Omsætning 192,5 124,3 129,1 

Driftsomkostninger (156,9) (128,6) (137,7) 

Driftsresultat før finansielle poster 35,6 (4,3) (8,7) 

Finansielle poster 0,0 0,5 0,6 

Årets resultat 35,6 (3,8) (8,1) 

Balance 
Anlægsaktiver 3,2 2,2 2,9 

Omsætningsaktiver 59,1 35,6 20,8 

Balancesum 62,3 37,8 23,7 

Egenkapital ultimo 9,6 (26,0) (22,2) 

Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 0,0 

Langfristet gæld 8,0 12,0 0,0 

Kortfristet gæld 44,7 51,8 45,9 

Pengestrømsopgørelse 
Driftsaktivitet 30,5 6,8 8,3 

Investeringsaktivitet (2,8) (0,8) (0,1) 

Finansieringsaktivitet (4,0) 16,0 0,0 

Pengestrøm, netto 23,7 22,0 8,2 

Regnskabsmæssige nøgletal 
Overskuds grad 18,5 (3,5) (6,3) 
(::; Årets resultat /Omsætning x 100) 

Likviditets grad 132,2 68,7 45,3 
( =Omsætningsaktiver/Kortfristede gældsforpligtelser x 100) 

Soliditetsgrad 15,4 (68,8) (98,1) 
(=Egenkapital/Aktiver x 100) 

Finansieringsgrad 250,0 545,5 0,0 
(::;Langfristede gældsforpligtelser/Materielle anlægsaktiver x l 00) 
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Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 

2009 2008 2007 
mio.kr. mio. kr. mio. kr. 

Nøgletal vedrørende den ordinære drift 
Årselever 2.159 1.662 1.602 

Omkostninger pr.100 årselever 
Undervisningens gennemførelse 5,0 5,6 6,5 
Markedsføring 0,1 0,1 0,2 
Ledelse og administration 1,7 1,5 1,5 
Bygningsdrift 0,4 0,6 0,4 
Aktiviteter med særlige tilskud 0,1 0,0 0,0 

Medarbejdere, årsværk 
Antal netto årsværk (=gennemsnitligt antal heltidsansatte 
medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)) 243,9 230,8 257,3 
Procentvis andel ansat på særlige vilkår af det samlede antal bruttoårsværk. 1,3 4,2 3,7 

Årsværk fordelt på 
Undervisningens gennemførelse 197,7 176,6 196,4 
Markedsføring 1,7 2,2 3,2 
Ledelse og øvrig administration 33,7 39,1 46,6 
Bygningsdrift 10,8 12,9 11,1 

Aktiviteter med særlige tilskud 3,2 9,8 9,5 

Årsværk pr.100 årselever 
Institutionen 11,3 13,9 16,1 

Undervisningens gennemførelse 9,2 10,6 12,3 
Markedsføring 0,1 0,1 0,2 
Ledelse og administration 1,6 2,4 2,9 
Bygningsdrift 0,5 0,8 0,7 
Aktiviteter med særlige tilskud 0,1 0,6 0,0 
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Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 

2009 2008 2007 
mio.kr. mio. kr. mio. kr. 

Lønomkostninger 
Lønomkostninger Yedrørende undervisningens gennemførelse 97,5 82,9 94,8 

Lønomkostninger øvrige 20,3 19,1 19,4 

Lønomkostninger i alt 117,8 102,0 114,2 

(Lønomkostningerne opgøres netto, 
idet modtagne refusioner mv. 
vedrørende løn modregnes) 

Lønomkostninger pr. 100 årselever 
Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse 4,5 5,0 5,9 

Lønomkostninger øvrige 0,9 1,1 1,2 

Lønomkostninger 5,5 6,1 7,1 

Hovedaktivitet 
VUC Nordjylland udbyder kompetencegivende A VU, hf (enkeltfagstilrettelæggelse og 2-årig tilrettelæggelse), 

forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne i henhold til gældende love og 

bekendtgørelser og i overensstemmelse med bestemmelserne om det geografiske område, som skolen er for

pligtet til som selvejende institution. Herudover udbyder VUC Nordjylland gymnasiale suppleringskurser (GS) 

og Danskuddannelserne for voksne udlændinge. 

Den procentvise fordeling mellem aktiviteterne er i 2009 følgende: 

Arskursistfordeling 2009 

Antal årskur-
Aktivitet sister VUC %-del Overer1s komstpE.trter I alt 

GS 12 0,56 

HF 2-årigt 103 4,77 

HF-enkeltfag 865 40,06 

AVU 1046 48,45 

FVU 52 2,41 59 111 

OBU 19 0,88 18 37 

DU 58 2,69 

Åbent VUC 4 0,19 

Total 2159 100,00 77 2236 
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Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 

Det er en national politisk målsætning, at det almene uddannelsesniveau af den voksne befolkning skal styrkes 

for, at Danmark fortsat skal kunne klare sig i globaliseringen. En vision i den regionale udviklingsplan er 

blandt andet, at uddannelse og kompetenceudvikling i 2017 skal være tilgængelig for alle i Nordjylland, samt 

at 95 % far en ungdomsuddannelse, og 50 % får en videregående uddannelse, uanset hvor i Nordjylland man 

kommer fra. Efter- og videreuddannelsen for erhvervsaktive voksne styrkes, og den almene og forberedende 

voksenundervisning vil give alle nordjyder mulighed for at lære, så langt som lyst og evner rækker. 

I Nordjylland er andelen af kortuddannede forholdsmæssig stor, og VUC spiller derfor her en særlig vigtig 

rolle i uddannelsesbilledet. Samme vigtige rolle har VUC, hvor det gælder målsætningen om, at 95 % f'ar en 

ungdomsuddannelse. Dette gælder ikke mindst de sidste 10 %, som ud over de faglige kompetencer har stort 

behov for opøvelse af sociale og personlige kompetencer. Foruden denne sweeper-rolle er VUC's hovedaktivi

tet uddannelse på alle sine niveauer og områder, fordi en generel styrkelse af uddannelsesniveauet skal ske 

bredt for at have den nødvendige effekt. 

Ses der geografisk på uddannelsesbehovet, er det generelle billede, at jo mere kortuddannet en borger er, jo 

mindre tilbøjelig er man til at flytte sig for at få uddannelsen. Derfor er det nødvendigt at udbyde de laveste 

niveauerne så tæt pa borgerne som muligt. På hf er afstanden ikke helt så væsentlig, men det \il generelt være 

rimeligt at operere med en max. afstand til undervisningen på ca. 30 km. 

Ud over dette geografiske behov har kursisterne også et behov for, at der i den enkelte VUC afdeling er et re

elt, godt og inspirerende undervisningsmiljø. Et sådant miljø kræver lokaler og lærere, og det kræver et miljø 

uden om, som kursisterne kan benytte sig af. Der skal være en administrativ bemanding i det daglige, ligesom 

der skal tages daglige ledelsesbeslutninger. Tilsammen danner disse enkeltdele af undervisningsstedet kernen 

af VUC's undervisningsmiljø og -profil. For at opfylde de nævnte behov, er VUC Nordjylland organiseret i 5 

afdelinger herunder 2 lokalafdelinger, hvortil kommer en række undervisningssteder med lokalefaciliteter. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Udgangspunktet for både den økonomiske og den aktivitetsmæssige ramme for 2009 var de 5-ars budgetter, 

der i 2007 blev indsendt til Undervisningsministeriet i forbindelse med likviditetslånet på 16.000 t.kr., og som 

udgør den forpligtigende budgetramme under det skærpede tilsyn, vi som institution har været underlagt siden. 

Det budgetterede årsresultat for 2009 svarede derfor til 5-års budgettets -1.413 t.kr. - men på grund af fortsat 

aktivitetsstigning henover året 2008, og med en forventelig større efterspørgsel efter VUC's uddannelsesydel

ser under finanskrisen blev årskursistgrundlaget hævet fra 1.403 til 1.585. Denne ekstra aktivitet forventedes, 

gennem en fastholdelse af en fortsat stram styring af aktivitetsetablering og omkostningsstyring, at ville skabe 

et økonomisk råderum på ca. 1.300 t.kr., som i budgettet var afsat til nødvendige drifts- og udviklingsmæssige 

investeringer. 
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Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 

Budgettet blev lige fra starten af året overhalet indenom af den eskalerende finanskrise. Virksomheder såvel 

som den enkelte borger tog ved denne krise i stigende grad fat i mulighederne for efter- og videreuddannelse, 

blandt andet i VUC som den mest centrale udbyder af kompetencegivende almen voksenuddannelse. Tilgan

gen af nye kursister kombineret med en vellykket og målrettet indsats mod frafald, fornuftig holdetablering og 

en stram økonomistyring gav derfor allerede i første kvartal et betydeligt større overskud end forventet, også 

på trods af at den større aktivitet i sagens natur medførte øgede lønomkostninger og driftsudgifter. Tendensen 

fortsatte med uformindsket styrke resten af 2009, og resultatet er blevet et samlet årskursisttal på 2159, hvilket 

er 35 % mere end budgetteret for 2009. 

Den større aktivitet og positive udvikling for VUC begyndte som nævnt allerede i 2008. Regnskabet havde her 

givet et forbedret resultat på ca. 10.000 t.kr. i forhold til budgettet, hvorfor bestyrelsen besluttede, at der i 2009 

skulle udarbejdes og iværksættes en række tiltag, som på samme tid sikrede den fortsatte konsolidering af 

VUC Nordjyllands økonomi og skabte grundlag for fortsat og øget kvalitet og fleksibilitet i uddannelsestilbud

dene og institutionens daglige drift. Tiltagene, som først og fremmest drejede sig om fastholdel

se/gennemførsel, kompetenceudvikling af personalet, IT-drift og -udvikling, kopiering og markedsføring, blev 

der arbejdet målrettet med igennem 2009, både i form af udarbejdelse af strategier og i form af implemente

ring. Blandt andet blev der på baggrund af en afdækning af samtlige læreres IT-kompetencer lavet handleplan 

for den nødvendige IT-opkvalificering, VUC har indført en psykologordning for kursisterne, der er igangsat et 

stort regionalt udviklingsprojekt om virtuel undervisning, og over halvdelen af vores store kopimaskiner blev 

udskiftet med helt moderne og besparende maskiner. 

Med aktivitetsstigningen fulgte også et markant behov for mere personale, hvilket især har givet sig udslag i 

nye læreransættelser. Ikke blot stod VUC i den lykkelige situation, at tidligere ansatte, som havde måttet af

skediges i 2007, kunne genansættes. Behovet var så stort, at der i løbet af året blev ansat lærere svarende til ca. 

70 årsværk. De mange nye lærere er et meget væsentligt akth for VUC'et, og de giver samtidig en tro på, at 

VUC står godt rustet i forbindelse med de kommende ars forventelige rekrutteringsproblemer. 

Stigningen i VUC Nordjyllands uddannelsesaktiviteter i 2009 er sket ikke mindst som en konsekvens af afske

digelserne i den private sektor i kølvandet på finanskrisen. Særligt har der vist sig et behov for A VU undervis

ning, som har oplevet en stigning på 49 %, for ordblindeundervisning med en stigning på 164 %, samt for 

Danskuddannelserne for voksne udlændinge med en stigning på 85 %. Stigningen i uddannelsesaktiviteterne er 

også mærkbar på VUC's andre områder, herunder det 2-årige hf hvor Hjørring afdelingen startede forløb au

gust, sådan at VUC Nordjylland nu har ordningen både i Aalborg og Hjørring. 
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Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 

Langt hovedparten af de udbudte hold har kunnet etableres, der er blevet oprettet ekstra hold på grund af den 

større søgning, og muligheden for løbende optag er reel og blevet brugt. De mange og jævnlige afskedigelser 

på grund af finanskrisen har intensiveret behovet for, at nye kursister kan starte pii uddannelse i løbet af for

holdsvis kort tid, et behov som det er lykkedes VUC at imødekomme i form af etablering af hold, hvor kursi

sterne kan stige på med meget kort varsel, blive introduceret til VUC og uddannelsesmulighederne, gennemfø

re kortere eller længere faglige forløb og herfra ga videre med deres uddannelsesplaner. 

Presset på lokaler har tilsvarende været stort. Det viste sig hurtigt, at selv ved optimal udnyttelse slog de eksi

sterende lokaler ikke til, og i alle afdelinger er der derfor blevet fundet alternative løsninger i form af lejede 

lokaler, og VUC's mobile undervisningslokale har været i konstant brug. Som en konjunkturafhængig uddan

nelsesinstitution er VUC indstillet på svingende lokalebehov, men 2009 har krævet særlig opmærksomhed og 

ressourcer for at løse udfordringerne. 

Med udgangen af 2009 ophørte Voksenvejledningsnetværkene, hvis formål siden starten i december 2007 var 

at styrke den opsøgende vejledning og rådgivning pa virksomheder med særlig fokus på kortuddannede. Net

værkene har haft deltagelse af erhvervsrettede udbydere af voksen- og efteruddannelse samt VUC. VUC Nord

jylland har deltaget i 3 netværk. De samlede aktiviteter er netop ved at blive afrapporteret og evalueret, men 

der er ingen tvivl om, at samarbejdet om den opsøgende vejledning og rådgivning skal og vil fortsætte, dels i 

de nye VED-centre, og dels i et stort regionalt projekt - "Samarbejde og partnerskab" - som ligger i direkte 

forlængelse af Voksenvejledningsnetværkene. 

I virksomhedsplanen for 2009 var de formulerede mål, at VUC Nordjylland skulle opfylde de besparelsesmål, 

som er aftalt med Undervisningsministeriet i den 5-årige budgetplan. Målet var derudover at skabe sa meget 

meraktivitet, at VUC kunne skaffe ekstra økonomisk råderum til kvalitetsforbedringer på de områder, hvor 

VUC i handlingsplanen til Undervisningsministeriet havde udtrykt betænkeligheder ved for store besparelser. 

Det gjaldt især markedsføring, IT og efteruddannelse. Som det er fremgået ovenfor, og som det fremgår af 

årsresultatet, er det generelt lykkedes at indfri disse opstillede mål. Der skal dog tilføjes følgende yderligere 

kommentarer, som blandt andet forholder sig til virksomhedsplanens delmål: 

• Det opstillede mål for en gennemsnitlig holdkvotient på 25 er opnået i samtlige afdelinger 

• Med indførelsen af A VU-reformen pr. 1. august er der i skoleåret igangsat en række faglige netværks

møder for lærerne 

• Udarbejdelse af strategi for kompetenceudvikling af personalet er påbegyndt. For det administrative 

personales vedkommende er kompetenceudviklingen blandt andet knyttet til en analyse af administrati

onen og de administratiYe opgaver, og for lærernes vedkommende sker strategiudformningen blandt an

det med udgangspunkt i de ændrede kursistbehov, som VUC oplever i disse år. Strategien for kompeten

ceudvikling af personalet er klar til implementering medio 20 I 0 
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• I foråret foretog VUC en stor medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultaterne, som viser, at VUC 

Nordjylland ligger ca. midti sammenlignet med de øvrige deltagende uddannelsesinstitutioner, er fulgt 

op i de enkelte afdelinger i løbet af efteråret og vil fortsætte med at blive fulgt op ind i 2010 både i afde

lingerne og centralt 

• Målet om en samlet analyse af VUC's markedsføring og udarbejdelse derudfra af en strategi er ikke 

blevet nået. Det er derfor skrevet ind i den nye virksomhedsplan 

• VUC er tovholder for regionale udviklingsprojekter om 1. læsecenter, med det formål at sætte særlig 

fokus på kursisters læsning og læsevanskeligheder; 2. kursist til kursist mentor, med det formål at sætte 

fokus på fastholdelse; 3. virtuel undervisning, med det formål at sætte fokus på fleksible tilrettelæggel

sesformer 

• De indgåede studieaftaler for skoleåret 2008-09 med velfærdsuddannelseme under University College 

Nordjylland om optagelse på pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og ergoterapeutuddannelserne i det efter

følgende studieår har vist deres berettigelse og bidrager dermed til den nationale målsætning om, at flere 

skal have en videregående uddannelse. Især har ordningen været en succes i relation til pædagoguddan

nelsen. Samtlige studieaftaler bleY fornyet for skoleåret 2009-10 

• Der er foretaget store og nødvendige indkøb af IT hard- og software, så den daglige drift af save! under

visningsnettet som det administratiYe net kan fungere tilfredsstillende. 

Usædvanlige forhold 
Det absolut mest usædvanlige forhold for VUC Nordjylland i 2009 har været finanskrisen. 

I ledelsesberetningen for 2008 stod der blandt andet under dette afsnit som en følge af den stigende aktivitet: 

"Dermed er der skabt begrundet håb om, at VUC både økonomisk og kvalitetsmæssigt kan konsolidere sig lidt 

hurtigere end forventet ifølge den 5-årige handlingsplan, som blev lavet med ministeriet." Det, der har vist sig 

at udvikle sig til den værste finanskrise i mange år, har i den grad kaldt på almen kompetencegivende voksen

uddannelse, og VUC har på den baggrund oplevet mere usædvanlige forhold, hvad angår aktivitet og økonomi, 

end det tidligere har været tilfældet. På den ene side har stigningen i aktivitet på 35 % positivt udfordret VUC i 

hele organisationen, og på den anden har de øgede taxameterindtægter kombineret med en god drift og øko

nomisk styring konsolideret VUC i en grad, sa egenkapitalen på et år er vendt fra et minus på 26 mio. til et 

plus pa 9,6 mio. 

Op til 2009 besluttede regeringen, at der skulle ske en administrativ effektivisering af ungdomsuddannelserne. 

På den baggrund lagde Undervisningsministeriet op til, at der i de kommende år etableredes administrative 

fællesskaber på ungdomsuddannelserne, herunder VUC'erne. med henblik på at effektivisere den administrati

ve opgavevaretagelse. Konkret blev der peget på områderne Økonomi og planlægning, Løn og personale, IT 

samt Indkøb/bygningsservice/service. Effektiviseringen skulle ske efter en frivillig model, hvor det er bestyrel

sen og ledelsen for den enkelte institution, der beslutter om, og i givet fald hvordan, institutionen skal indgå i 

et administrativt fællesskab. Alternativt kan institutionen beslutte at gennemføre en intern effektivisering af de 

administrative opgaver. 
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Som led heri besluttede VUC Nordjylland at igangsætte en analyse af mulighederne for en intern effektivise

ring ved en organisatorisk omlægning af opgaverne eller ved indgåelse i et adnunistrativt fællesskab inden for 

områderne Løn og personale og Økonomi. Rambøll foretog den omfattende analyse i efteråret 2009, og efter 

behandling og evaluering af analysen var konklusionen, at før VUC Nordjylland indgar i et eventuelt admini

strativt fællesskab, skal der ske en intern effektivisering ved en organisatorisk omlægning af opgaverne. Ar

bejdet med dette er derfor påbegyndt ved starten af 2010. 

Sideløbende med denne analyse deltog VUC Nordjylland i efteråret sammen med VUC Fyn og VUC Stor

strøm i et udredende arbejde om mulighederne for at indgå i et sektorbaseret administrativt fællesskab eller 

partnerskab. Arbejdet viste, at der ikke i første omgang var tilstrækkelig begrundelse for at gå konkret videre 

med dannelsen af et administrativt fællesskab, men at der på lidt længere sigt kunne være fordele ved en eller 

anden form for samarbejde om løsningen af visse dele af de administrative opgaver. 

Et tredje usædvanligt forhold var forberedelsen af den bygningsovertagelse, som har virkning fra 1. januar 

2010. Overtagelsen, der gælder de lejemål, som tidligere lå under amterne, og de eksisterende lejemål, har 

stillet nye og skærpede krav til såvel bestyrelse som ledelse om håndtering afVUC's bygningsmasse. 

Særlige risici 
Forretningsmæssige risici 

På trods af VUC Nordjyllands stærkt forbedrede økonomiske situation vil de forretningsmæssige risici i de 

kommende år være forbundet med ændringer i kursistaktivitet. I 2010 er der budgetteret med stort set samme 

aktivitetsniveau, men derefter må det forudses, at behovet for VUC's ydelser vil "-ære faldende, i betragtning af 

at VUC netop er konjunkturafhængig. Den økonomiske konsolidering betyder dog, at den forretningsmæssige 

risiko er mindre end tidligere. 

Mangel på kompetenceudvikling udgør en anden risiko. Den store stigning i efterspørgslen på ordblindeunder

visning har skabt et ekstra behov for lærere til området, der er fortsat mangel på lærere i de naturvidenskabeli

ge fagområder på hf, og der sker i disse år væsentlige ændringer i både kursistgrundlag, uddannelsernes ind

hold og undervisningens tilrettelæggelse. Når det gælder administration og ledelse, er risiciene især forbundet 

med stigende kompleksitet og stigende krav, ikke mindst som en følge af selvejet. VUC har derfor særlig fokus 

på kompetenceudvikling af personalet. 

Ses der på rekruttering inden for de nærmeste 3-4 år, er der tale om en måske endog alvorlig forretningsmæssig 

risiko. Gennemsnitsalderen for VUC Nordjyllands ansatte er ligesom for de fleste andre uddannelsesinstitutio

ner forholdsvis høj, hvorfor mange mil forventes at gå på pension. Selvom risikoen ikke er overhængende på 

grund af de mange nye ansættelser, som VUC har oplevet i det seneste år, og hvoraf en del er orlovsstillinger, 

er der brug for stor opmærksomhed på området. 
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En fjerde risiko er lokalesituationen i forbindelse med den bøje aktivitet, hvor VUC's egne lokaler, inkl. det 

mobile undervisningslokale, som tidligere nævnt ikke længere slår til. Der er risiko for, at VUC ved fortsat 

aktivitetsstigning kan få sværere og sværere ved at finde passende lejemål. 

Finansielle risici 

VUC's konjunkturafhængighed med deraf følgende stigende eller faldende kursistaktivitet er den mest afgø

rende finansielle risiko, jf. ovenfor. 

En anden og helt ny finansiel risiko er den omstændighed, at VUC ligesom de andre uddannelsesinstitutioner, 

der tidligere lå under amtet, har fået mulighed for at overtage deres bygningsmasse fra og med 2010. For VUC 

Nordjyllands vedkommende købes og overtages bygningerne i Frederikshavn, Hjørring og Hobro, og bygnin

gen i Poul Paghs Gade forventes overtaget i 2011. Der kan herudover blive tale om nye bygningskøb i en eller 

flere afdelinger. Da bygningstaxametertilskuddet er afhængigt af kursistaktiviteten, er der finansiel risiko ved 

større aktivitetsnedgang. Det samme gælder i realiteten ved lejemål, eftersom der sjældent kan indgas lejekon

trakter på under to år. 

Videnressourcer 
VUC Nordjylland har et akut behov forordblindelærere og inden længe for lærere inden for de naturvidenska

belige områder på hf. På 1-4 års sigt har VUC herudover et større behov for videnressourcer inden for både 

undervisning og administration. 

For at opfylde behovet for ordblindelærere og naturvidenskabelige lærere satses i stigende grad pa videreud

dannelse af egne lærere og stillingsopslag rettet mod områderne. For at komme problemet med rekruttering i 

møde igangsættes hurtigst muligt en analyse af personalets kvalifikationer og kompetencer og alderssammen

sætningen. 

Ud over den løbende opkvalificering af personalet, primært i form af mindre kurser og deltagelse i udviklings

projekter, vil der foregå en målrettet kompetenceudvikling på baggrund afto tiltag: 

• "VUC på vej", et projekt som har til formål at silcre det administrative personales mobilitet og kompe

tencer i en virksomhed under stadig forandring, skabe tryghed, arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed 

samt få administrationen til at fremstå som en enhed 

• Udarbejdelse af en samlet plan for kompetenceudvikling af lærerne med det formål, at der sker en fuld 

og bevidst koordinering af kursisternes, institutionens og lærernes behov. 

Under forudsætning af opfyldelsen af de beslcrevne behov vil VUC Nordjylland være godt silcret, hvad angår 

sine videnressourcer. 
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Miljøforhold 
VUC Nordjylland har i 2009 haft samarbejde med både Arbejdstilsynet og UBST om forbedring af det fysiske 

miljø i afdelingerne. Blandt andet i Aalborg afdelingen pa Poul Paghs Gade er installationen af ventilationsan

læg i hele bygningen færdiggjort, og i Hjørring er aftalt udbedring af utætheder ved sammenbygningen med 

gymnasiet. I Himmerland afdeling, Aars, blev lokaleforholdene i kælderplan bragt i overensstemmelse med 

Arbejdstilsynets krav allerede i 2008, men det må understreges endnu engang, at de lokalemæssige forhold 

fortsat er utilfredsstillende for både kursister og personale - et problem som overgangen til bygningsselveje 

imidlertid kan give muligheder for at løse. 

Arbejdstilsynets besøg på VUC har også omhandlet det psykiske arbejdsmiljø, og i flere tilfælde har tilsynet 

stillet påbud om forbedringer, hvilket VUC efterfølgende bar indfriet eller er i færd med at indfri. 

I 2009 blev resultaterne af den kursisttilfredshedsundersøgelse, der blev lavet i efteråret 2008, konkret fulgt op. 

Undersøgelsen pegede på behov for særlige indsatser hvad angår 

I) planlægning og organisering ved primært at fokusere på åbenhed over for initiativer samt på skemaplan

lægning 

2) vedligeholdelse af kursisternes opfattelse af skolens undervisning og undervisere. 

Opfølgningen er sket bredt i organisationen og ved inddragelse af både ansatte og kursister. 

Som nævnt oYenfor foretog VUC i foråret en stor medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultaterne er fulgt 

op i de enkelte afdelinger i løbet af efteråret og vil fortsætte med at blive fulgt op ind i 2010 bade i afdelinger

ne og centralt. Samtidig med dette arbejde er arbejdsmiljøet løbende til behandling og forbedring i MIO og 

afdelings MIO' er og sikres derudover blandt andet gennem VUC Nordjyllands retningslinjer. VUC har i flere 

år haft kontrakt med Falck Healthcare om psykologisk rådgiYning, en ordning som giver god tryghed for med

arbejderne. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
VUC Nordjylland bedriver ingen forskning. 

Udviklingsakthiteteme i 2009 foregik i udstrakt grad via de regionale udviklingsmidler og haYde fokus på 

Kursist til kursist mentorer 

Virtuel undervisning 

Læsecenter, med fokus på unge og voksne med læsevanskeligheder 

FVU indsats på erhvervsskolernes EUD uddannelser i et samarbejde mellem erhvervsskoler og VUC 

Unge i kompetencegivende uddannelse, med fokus på de 20 % som ikke får en ungdomsuddannelse 

Rekruttering til velfærdsuddannelser i Hjørring og Thisted - brobygning fra de loka]e gymnasier og 

VUC' er. 
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De 6 projekter, der fortsætter i 2010, har alle direkte relevans for VUC' s kerneaktiviteter. 

Øvrige udviklingsaktiviteter er 

den psykologordning for kursisterne, der blev startet i august som et internt projekt 

samarbejde i Voksenvejledningsnetværkene 

samarbejde med AMU og 3F om medarbejderafklaring (MAP-forløb) 

15 

under EU programmet Grundtvig Partnerskaber: E-Lamp, som omhandler pædagogik og didaktik i E

læring, samt Pathfinder, hvis fokus er kendskabet til andre sprog og lande (med kursistbesøg) 

under Nordisk Ministerråd programmet Nordplus: FuCo - fremtidige kompetencer i udkantsområder. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Forventet udvikling 

Virksomhedsplanen gældende for 2010 beskriver VUC Nordjyllands mål saledes: "VUC Nordjylland skal 

inden for sine kompetenceomrader opfylde de behov for almen voksenuddannelse, som den enkelte borger og 

erhvervslivet har, og som her under krisen presser sig ekstra på. Ud fra en samlet virksomhedsbetragtning be

tyder dette, at VUC på en gang skal arbejde på stabilitet og sikring af samme, plads og rum til langsigtede til

tag samt handlefrihed og selvstændighed. De budgetmæssige konsekvenser i 2010 er pa den baggrund, at det 

forventede provenu anvendes dels til det nødvendige kvalitetsløft og dels til økonomisk konsolidering. 

Malet er at skabe nødvendige kvalitetsforbedringer i såvel undervisningen, undervisningsmiljøet, administrati

onen og på bygningsområdet, så VUC Nordjylland både sikrer og udvikler sin kvalitet som den centrale udby

der af voksenuddannelse i Nordjylland." 

På denne baggrund forventer VUC Nordjylland følgende: 

• udarbejdelse af et stramt tilrettelagt og koordineret fagtilbud og holdoprettelse i alle afdelinger 

• opmærksomhed på besparelsespotentialer - i den udstrækning det er forsvarligt i forhold til at sikre kva

liteten i vores uddannelser 

• fastholdelse af gennemsnitlige holdkvotienter på ca. 25 

• ledelse og medarbejdere udarbejder en konkret strategi for kompetenceudvikling, som implementeres fra 

og med august 

• fokus på konkret opfølgning af resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen til forbedring af 

arbejdsmiljøet 

• en samlet analyse af markedsføringen og derudfra udarbejdelse af en strategi 

• ledelsen sikrer, at den daglige drift af såvel IT-undervisningsnettet som det administratiye net fungerer 

tilfredsstillende. Der arbejdes løbende på at opnå fuldt udbytte og koordinering i IT-fællesskabet, beho

vet for opdatering af hardware skal vurderes tæt og følges konkret og hurtigt op 
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• fastlæggelse af strategi for VUC's bygningsbehov og bygninger 

• systematisk gennemgang af standarden af inventar, der lægges en plan for den nødvendige udskiftning, 

og nyindkøb pabegyndes 

• satsning pa deltagelse i regionens forsøgs- og udviklingsarbejde under de relevante emneområder 

• videreudvikling affjemundervisning og udvikling af virtuel undervisning 

• aktiv deltagelse i det nye og Yigtige VEU samarbejde om at opkvalificere folk i arbejde. Det samme vil 

gælde deltagelse i projektet "Samarbejde og Partnerskab", et stort fælles projekt for erhvervsskolerne, 

SOSU og VUC i Nordjylland. 
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1279 af 31. ok

tober 2007. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, nar det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko

nomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele Yil fragå institutionen, og forplig

telsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, 

der vedrører regnskabsaret. 

Resultatopgørelsen 
Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter 

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i den periode indtægten vedrø

rer. 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. Omkostningerne 

er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og 

administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud. 
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Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører un

der institutionens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Undervisningsudstyr og andet udstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret pa følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

It-udstyr 

Inventar og andet udstyr 

3 år 

5 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs

sige værdi. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg

nes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det om

fang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Leasingforpligtelser 

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperi

oden. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Pengestrømsopgørelsen 
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, inve

steringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter 

og ændring i driftskapital. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, forbedring og salg 

af anlægsaktiver, herunder finansielt leasede aktiver. 

Pengestrømme Yedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af insti

tutionens optagelse af lan, indgåelse af finansielle leasingaftaler samt af drag på rentebærende gæld. 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer (obligationer) med ubetydelig kursrisiko, 

med fradrag af kortfristet bankgæld. 

Hoved- og nøgletal 
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 
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Resultatopgørelse for 2009 

Statstilskud 

Deltagerbetaling og andre indtægter 

Omsætning 

Undervisningens gennemførelse 

Markedsføring 

Ledelse og administration 

Bygningsdrift 

Aktiviteter med særlige tilskud 

Driftsomkostninger 

Driftsresultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 

Finansielle omkostninger 

Finansielle poster 

Årets resultat 

Note 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2009 
kr. 

171 .944.382 

20.539.650 

192.484.032 
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35.601.791 

530.494 

(548.661) 
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Balance pr. 31.12.2009 

Undervisningsudstyr 

It-udstyr 

Andet udstyr og inventar 

Transport 

Materielle anlægsaktiver 

Deposita 

Finansielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver 

Debitorer 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgrænsningsposter 

Tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver 

2009 
Note kr. 

10 

10 

916.421 

949.554 

909.035 

109.814 

2.884.824 

281.750 

281.750 

3.166.574 

3.062.552 

1.663.699 

509.380 

5.235.631 

53.867.828 

21 
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59.103.459 ' 

62.270.033 
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Balance pr. 31.12.2009 

Egenkapital pr. 01.01.2009 

Overført resultat 

Egenkapital 

Lån Undervisningsministeriet 

Langfristede gældsforpligtelser 

Kort del af langfristet gæld 

Skyldig løn 

Feriepengeforpligtelser 

Kreditorer 

Anden kortfristet gæld 

Periodeafgrænsningsposter 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 

Andre forpligtelser 

Note 

11 

11 

11 

12 

2009 
kr. 

(26.020.168) 

35.583.624 

9.563.456 

8.000.000 

8.000.000 

4.000.000 

1.777.569 

15.725.248 

3.675.474 

3.004.353 

16.523.933 

44.706.577 
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Pengestrømsopgørelse for 2009 

Driftens likviditetsvirkning 

Årets resultat 

Regulering af pengestrømsforhold: 

- Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter 

Ændring i driftskapital vedrørende: 

- Tilgodehavender 

- Kortfristet gæld 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

Investeringers likviditetsvirkning 

Køb af materielle anlægsaktiver 

Salg af materielle anlægsaktiver 

Køb af finansielle anlægsaktiver 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 

Finansieringens likviditetsvirkning 

Betaling af gæld 

Optagelse aflån 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 

Ændringer i likviditet 

Likvider inkl. obligationer og anvendt driftskred.it pr. 01.01.2009 

Likvider inkl. obligationer og anvendt driftskredit pr. 31.12.2009 

Note 
2009 
kr. 

35.583.624 ::·:_:)~ -.,. 
.. ·· : ' : 

1.771.851 

23 

178.918 

(7.083.636) 

30.450. 757 ; .:,. 1 
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(2.772.312) 

23.678.445 

30.189.383 

53.867.828 
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Noter 

2009 2008 
kr. t.kr. 

1. Statstilskud 
Undervisningstaxameter 149.301.241 100.250 

Fællesudgiftstilskud 32.359.467 26.508 

Bygningstaxameter 2.474.297 36 

Særlige tilskud (14.950.107) (19.948) 

Andet (blandt andet konsulentordning) 2.759.484 3.970 

171.944.382 110.816 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 
Deltagerbetaling, uddannelse 12.287.594 10.655 

Anden ekstern rekvirentbetaling 8.135.525 2.748 

Andre indtægter 116.531 43 

20.539.650 13.446 

3. Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhængige omkostninger 97.452.863 82.926 

Afskrivning 9.489 0 

Øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse 10.975.565 10.680 

108.437.917 93.606 

4. Markedsføring 
Løn og lønafhængige omkostninger 0 0 

Afskrivning 0 0 

Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring 1.586.037 1.234 

1.586.037 1.234 

5. Ledelse og administration 
Løn og lønafhængige omkostninger 17.500.317 16.752 

Afskrivning 0 0 

Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration 19.429.386 7.473 

36.929.703 24.225 
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Noter 

2009 2008 
kr. t.kr. 

6. Bygningsdrift 
Løn og lønafb.ængige omkostninger 2.822.935 2.935 

Afskrivning 1.762.362 1.504 

Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift 3.966.834 4.751 

8.552.131 9.190 

7. Aktiviteter med særlig tilskud 
Løn og lønafhængige omkostninger (36.736) (580) 

Afskrivning 0 0 

Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud 1.413.189 879 

1.376.453 299 

8. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle omkostninger 530.494 1.089 

530.494 1.089 

9. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 548.661 614 

548.661 614 
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Noter 

Undervis-
ningsudstyr It-udstyr 

kr. kr. 

10. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2009 818.140 3.132.389 

Tilgang 951.409 1.019.525 

Afgang 0 0 

Kostpris 31.12.2009 1.769.549 4.151.914 

Af- og nedskrivninger 01.01.2009 (531.511) (2.257.958) 

Årets afskrivninger (321.617) (944.402) 

Årets nedskrivninger 0 0 

Tilbageførsel ved afgang 0 0 

Af- og nedskrivninger 31.12.2009 (853.128) (3.202.360) 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 916.421 949.554 

Egenkapital 
01.01.2007 

kr. 

11. Egenkapital 
Saldo 01.01.2009 (14.128.253) 

Årets resultat 0 

Saldo 31.12.2009 (14.128.253) 

12. Andre forpligtelser 
Leasingforpligtelser for operationel leasing vedrører kopimaskiner, 

der udløber senest O 1.12.2010 med en restforpligtelse pa 

26 

Andet udstyr Trans-
og inventar port 

kr. kr. 

1.614.506 142.000 

522.828 0 

0 0 

2.137.334 142.000 

(750.867) (3.786) 

(477.432) (28.400) 

0 0 

0 0 

(1.228.299) (32.186) 

909.035 109.814 

Overført Egenkapital 
resultat 31.12.2009 

kr. kr. 

(11.891.915) (26.020.168) 

35.583.624 35.583.624 

23.691.709 9.563.456 

2009 2008 
kr. t.kr. 

41.379 128 
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Specifikationer 

1. Honorar til revisor 
Honorar for lovpligtig revision 

Honorar for andre ydelser end revision 

2. Momskompensation 
Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms for det pågældende regnskabsår, 

27 

2009 2008 
kr. t.kr. 

150.000 

75.000 

145 

150 

225.000 295 

der er eller skal kompenseres afUndervisningsministeriet,jf. § 36 i lov om institutioner 

for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. 

2009 2008 
kr. t.kr. 

Den samlede indberettede købsmoms fordeles således: 

1. Undervisningsområdet (drift) 2.603.443 2.681 

2 . Bygningsområdet (drift) 815.384 823 

3. Fællesudgiftsområdet (drift) 1.452.643 1.371 

4. Anlægsinvesteringer (anlæg) 230.394 220 

5. Indberettet købsmoms S.101.864 S.095 
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Specifikationer 

3. Opgørelse af institutionens omkostninger i forbindelse 
med Statens selvforsikringsordning 
Løsøre (udstyr, maskiner og lignende) 

Motorkøretøjer (biler, busser, traktorer og lignende) 

Erstatningsansvar 

Tjenesterejser 

Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelser 

Afholdte selvforsikringsudgifter 

Løsøre 

Motorkøretøjer 

Beløb for ikke genanskaffede genstande 

Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret 

Institutionens selvrisiko i regnskabsåret 

28 

2009 2008 
kr. t.kr. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1.925.000 1.250 

Ovenstående opgøres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af 

Statens selvforsikringsordning vedrørende statsinstitutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institu

tioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., 

Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser på Un

dervisningsministeriets ressortområde." 

2009 2008 2007 Total 
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

4. Opgørelse af institutionens 
indtægtsdækkende virksomhed - IDV 

Indtægter vedrørende IDV 0 5.418 7.779 13.197 
Direkte og indirekte lønomkostninger vedrørende IDV 0 (1.717) (5.781) (7.498) 
Andre direkte og indirekte omkostninger Yedrørende IDV 0 (l.133) (1.289) (2.422) 

Afboldte selvforsikringsudgifter 0 2.568 709 3.277 
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