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LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 for
CAMPUS VEJLE.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse
nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i
regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed:

Vejle, den 22. marts 2021
DIREKTION:
Morten Weiss-Pedersen
Direktør
Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 7, i lov om
institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt i § 17 i lov om institutioner for almen
gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
Vejle, den 22. marts 2021
BESTYRELSE:

Finn Dyhre Hansen udpeget af Business Vejle
Bestyrelsesformand

Dorthe Vestergaard udpeget af HK Sydjylland
Næstformand

Morten Hansen udpeget af Business Vejle

Per Nedergaard Nielsen udpeget af HK Sydjylland

Christoffer Aagard Melson udpeget af Vejle Byråd

Henriette Jalving Stewart udpeget af institutionens medarbejdere med stemmeret

Tony Michael Quist udpeget af institutionens medarbejdere uden stemmeret

Lasse Dalhoff udpeget af elevrådet uden stemmeret

vakant fra elevrådet med stemmeret
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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 indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af
institutionens midler, som er omfattet af årsrapporten.

REVISIONSPÅTEGNING
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Campus Vejle
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i
overensstemmelse lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar
2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomiske
Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for
årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli
2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er næfluere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs, udarbejdet i overensstemmelse lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116
af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets
Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets
paradigme for årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinfounation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Vi har revideret årsregnskabet for Campus Vejle for regnskabsåret 1. januar — 31. december 2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og
særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt
bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler),
Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for
Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning.

REVISIONSPÅTEGNING
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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 standarderne for offentlig revision, jf.
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m.
ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig 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 standarderne for offentlig revision, jf.
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m.
ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
I›- •Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fej linformation 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 fejlinfoimation 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 udfoune
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
111.- .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.
I"- 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 institutionens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

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 fej linfottnation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen indeholder
krævede oplysninger i henhold til lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af
19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets
Økonomiske Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets
paradigme for årsrappoi-ten 2020 med tilhørende vejledning.
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 lov om
statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens
regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), Finansministeriets Økonomiske Administrative
Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten
2020 med tilhørende vejledning. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinfolination i ledelsesberetningen
og målrapporteringen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen
har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi
udtrykker ingen folui for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Horsens, den 22. marts 2021
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Lars Tylvad Andersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne8854

Helle Lorenzen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21406
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
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Mission
Campus Vejle er en rummelig skole og tilbyder derfor relevant uddannelse
til alle grupper af elever/kursister.
Campus Vejle uddanner dygtige og kompentente elever og kursister, der
er kendetegnet ved:
Faglig dygtighed
IT-kompetancer
Innovative kompetancer
Gode kommunikations- og formidlingsevner
Personlige og sociale kompetancer
International forståelse
Dette opnås gennem tæt samarbejde med erhvervslivet, høj grad af
IT anvendelse samt stærk engagement, solide pædagogiske og
didaktiske kompetancer hos underviserne.
Vision
Vi arbejder efter mottoet: "Din uddannelse-din fremtid", hvor alle elever
og kursister bliver så dygtige, som de kan. Campus Vejle er den
foretrukne og bedste uddannelsesinstitution i Vejle.
Hovedaktiviteter
Uddannelsesinstitutionens hovedopgaver består af uddannelsesområderne:
Ungdomsuddannelserne (EUD, EUX og HI-LX)
Skolepraktik
Voksenuddannelserne (Åben Uddannelse, Arbejdsmarkedskurser)
Indtægtsdækket virksomhed mv.
AVU, FVU, OBU og HF
Årets faglige resultater:
Elevernes faglige niveau på de gymnasiale uddannelser har fra 2019 til
2020 udviklet sig således:
HF-enkeltfag 6,8 til 5,8
HF 2 fra 5,6 til 6,1
HHX fra 6,1 til 6,7
Løfteevnen på HHX er forringet fra -0,4 i 2018 - -0,5 i 2019
Løfteevnen på HF er status quo fra 2018-2019 -0,3
Løfteevnen set over 3 år:
HHX 2017-2019 -0,3
HF 2017-2019 -0,4
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Præsentation af institutionen:
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Vidensressourcer
Som uddannelsesinstitution er institutionens vidensressourcer og herunder udviklingen af disse
af væsentlig betydning for institutionen.

På grundlag af strategiplan 2020-2023 har institutionen udarbejdet en medarbejderpolitik
indeholdende elementerne:
Ansættelsespolitik
Udviklingspolitik
Afskedigelsespolitik
Omsorgspolitik
Seniorpolitik
Afledt heraf er medarbejdersammensætning og medarbejderomsætning væsentlige forhold,
som institutionen forholder sig til.
Udviklingen i institutionens personalesammensætning mv. kan illustreres således:
2019

2020

årsværk årsværk

Tilgang
2020

Afgang Sygdoms
2020 fravær

antal
ansatte
17
21
8
2
48,0
8
-

2020 i
antal
ansatte årsværk
49
5,5
42
14
1,4
2
0,4
7,3
107,0
34
2

239,1
219,3
Fastansatte undervisere
6,6
5,3
Timelærere
49,2
47,5
TAP-personale
1,0
1,0
Ledelse
29,3
27,4
Øvrige
302,4
323,3
I alt
125,4
112,9
Heraf med akademisk uddannelse
14,5
20,1
Heraf på sociale klausuler
5,3
Heraf omfattet af seniorpolitik
Der har i årets løb været en tilgang af kompetente og erfarne medarbejdere, som har styrket
institutionens viden- og kompetencemæssige udgangspunkt.
Årets økonomiske resultater inkl, hoved- og nøgletal

Regnskabet for 2020 kommer ud med et negativt resultat på t.kr. 32.100, som i forhold til budgettet, er en
forringelse på t.kr. 33.139.
Resultatet betragtes som ikke tilfredsstillende.
Årsagen til det dårligere resultat skyldes, at bestyrelsen i 2020 besluttede at omlægge de langfristede lån og i
samme forbindelse opsige henholdsvis renteswap og rentecap, som var negative med henholdsvis
t.kr. 16.525 og t.kr. 5.705. Derudover er passiveret de resterende låneomkostninger på tier. 1.942, tilbagestående
afskrivninger på ombygning af ejendommen Boulevarden 17, t.kr, 1.137 er tilbageført, samt yderligere hensættelse
af feriepenge t.kr. 470, på grund af ny ferielov.
På grund af Corona har vores kursuscenter og kantine stort set været nedlukket i 2020, hvilket har betydet
et samlet tab i forhold til budgettet på t.kr. 5.968.
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For til stadighed at kunne levere og udvikle undervisningsydelser er det afgørende, at institutionen
kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt kompetenceniveau samt løbende udvikle dette.
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Hoved- oa nø letal
Resultatopgørelse

2020

2019

2018

2017

2016

Statstilskud
Omsætning
Omkostninger
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster
Finansielle poster
Resultat før ekstraordinære poster
Årets resultat

150.462.493
210.932.395
215.298.314
-4.365.919
-27.734.307
-32.100.226
-32.100.226

152.603.869
222.492.474
231.355.571
-8.863.097
-3.106.228
-11.969.325
-11.969.325

172.158.997
241.542.979
238.228.006
3.314.973
-3.121.574
193.399
193.399

165.496.043
234.461.030
231.886.279
2.574.751
-3.306.657
-731.906
-731.906

162.428.165
227.234.302
218.108.658
9.125.644
-3.974.815
5.150.829
5.150.829

203.440.920
42.508.117
245.949.037
34.088.189
130.671.461
81.189.387

213.163.661
45.499.144
258.662.805
45.260.782
140.915.071
72.486.952

221.068.872
49.803.348
270.872.220
59.339.696
143.339.672
68.192.852

222.562.656
57.848.757
280.411.413
58.508.733
148.062.688
73.839.992

228.325.097
58.420.758
286.745.855
57.483.226
152.579.642
76.682.987

-6.885.251
-2.418.663
9.048.706

4.168.760
-5.375.171
-4.325.771

3.884.644
-26.839.827
-2.256.810

-255.208
3.124.352

-5.532.182
8.656.534

19.562.286
-4.199.622
12.767.598
28.130.262

2.869.144
11.936.052
24.010.217

3.124.352
12.954.340
24.000.670

-25.211.993
33.868.527
8.656.534
13.349.745
23.814.229

17.664.619
-10.379.782
-2.773.937
4.510.900
29.357.627
33.868.527
13.378.297
8.837.814

38.815.413

40.079.362

45.820.508

56.084.638

1.227.365
29.357.627
5.807.969
6.135.012
41.300.608

-15,2%
52%
14%

-5,4%
63%
17%

0,1%
73%
22%

-0,3%
78%
21%

2,3%
76%
20%

2.138,0
383,0

2.325,0
421,0

2.424,0
430,0

2.349,0
395,0

2.521,0

Balance

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Balancesum
Egenkapital
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet
Pengestrøm netto
Likvider primo
Likvider ultimo
Resterende trækningsret
Værdipapirer (jf note 13)
Samlet likviditet til rådighed ultimo
Finansielle nøgletal

Overskudsgrad
Likviditetsgrad
Solid etsgrad
Årselever

Ordinære uddannelser
Indtægtsdækket virksomhed

1.970,0
335,0

2.746,0

2.854,0

2.744,0

-8,6
4,6
-

-8,2
1,0
0,6

-3,8
11,8
-5,3

4,0
35,7
-21,1

8,7
57,0
-44,0

302,3
20,1
6,6%

323,3
14,5
4,5%
-

332,9
15,9
4,8%

328,5
17,3
5,3%
-

322,0
17,7
5,5%
-

224,5
26,9
50,9

245,7
26,5
51,1

263,7
25,5
43,7

256,1
25,2
47,2

251,8
25,4
44,7

302,3

323,3

332,9

328,5

322,0

9,7
1,2
2,2

9,7
1,1
2,0

9,6
0,9
1,6

9,0
0,9
1,7

9,2
0,9
1,6

Lønomkostninger til uddannelse
Lønomkostninger øvrige

129.308.826

139.326.383

146.799.763

141.049.751

32.763.920

30.224.801

28 878.600

27.489.507

133.237.917
25.079.710

Lønomkostninger i alt

162.072.746

169.551.184

175.678.363

168.539.258

158.317.627

Årselever i alt

Aktivitetsudvikling i procent
EUD årselever gennemført for andre
EUD årselever udlagt til andre

2.305,0

Årsværk

Antal årsværk i alt
Ansatte på soc ale klausuler
Ansatte på sociale klausuler i %
Antal ansat i henhold til chefaftalen
Årsværk

Undervisningens gennemførelse
Ledelse og administration
øvrige
Antal årsværk i alt
Årsværk pr. 100 årselever

Undervisningens gennemførelse
Ledelse og administration
øvrige
Lønomkostninger

Lønomkostninger pr. 100 årselever

Lønomkostninger til uddannelse
Lønomkostninger øvrige

5.609.927
1.421.428

5.526.632

5.345.949

1.198.921

1.051.661

4.942.178
963.192

Lønomkostninger i alt

7.031.355

6.725.553

6.397.610

5.905.370

4.855.609
913.984
5.769.593

76,8%

76,2%

72,7%

71,9%

69,7%

13,1
9,7

12,8
9,7

12,1
9,6

11,5
9,0

11,7

3,7%

3,5%

3,4%

0,0%

0,0%

0

0

0

0

0

Lønomkostninger i pct. af omsætningen
Aktivitetsstyring

Årsværk pr. 100 årselever
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er
omfattet af chefaftalens dækningsområde opgjort som
pct. af omsætningen.
De samlede lønomkostninger for alle chefer på
institutionen, der er ansat i henhold til chefaftalen.

9,2
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Pengestrømsopgørelse
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LEDELSESBERETNING inkl, hoved- og nøgletal

2020

2019

Kvadratmeter
Pavillion
Boulevarden 19G
Boulevarden 19F
Boulevarden 19D, 1. og 2. sal
Post Danmark, Århus
Datea, Åbenrå
Hansen & Skagen A/S - Ryesgade 58, Ålborg
Carl Gustavs Gade 3, Tåstrup
Pavillion afd. Q
Pavillion SPR
Boulevarden 17
Boulevarden 48, incl. 54

475
657
470

475
657
470

978
667
822
619
575
864
655
19.948

Samlet kvadratmeter
Kvadratmeter pr. årselev
Bygningsudgifter/huslejeudgifter pr. kvadratmete
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter

2017

2018

2016

978
667
822
619
575
864
655
19.948

475
657
470
1.180
978
667
822
619
575
864
655
19.948

475
657
470
1.180
978
667
822
619
575
864
655
19.948

657
470
787
978
667
822
619
575
864
655
19.948

26.730

26.730

27.910

27.910

27.042

11,6

10,6

10,2

9,8

9,9

1.610

776

731

736

723

97

94

88

97

97

Finansiel styring
64,2%

66,1%

64,8%

66,5%

66,8%

Andel af realkreditlån med variabel rente i pct.

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Andel af realkreditlån med afdragsfrihed i pct.

0,0%

0,0%

0,0%

45,0%

44,0%

Finansieringsgrad (%)
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Kapacitetsstyring

LEDELSESBERETNING inkl, hoved- og nøgletal
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Årsregnskabet for 2020 er aflagt under forudsætning af fortsat drift (going concern princippet).
Der er ikke usikkerhed om fortsat drift.
Usikkerhed om indregning og måling
Der er ingen væsentlig usikkerhed omkring indregning og måling.
Usædvanlige forhold
I forbindelse med regnskabet for 2020 er der bogført tab på renteswap og rentecap med henholdsvis
t.kr. 16.525 og tkr 5.705, samt tilbageført hensatte låneomkostninger for t.kr. 1.942.

Forventninger til det kommende år
Resultat:
Forventningerne til 2021 er et resultat på 1.4 mio. i overskud.
Dette resultat skal ses i sammenhæng med, at der i starten af 2021 er foretaget større organisatoriske ændringer,
som vil have indflydelse på resultat for 2021.
Kursuscenteret lukkes pr. 1. april 2021 og medarbejderene virksomhedsoverdrages til en anden uddannelsesinstitution. Denne beslutning har medført, at yderligere 6 medarbejdere i andre afdelinger er opsagt.
Da vi i 2020 regnskabet har medtaget renteswap og omlagt vores langfristede lån, betyder det, at regnskabet påvirkes
positivt på driften med t.kr 1.500 og positivt på likviditeten med t.kr. 2.500.
Vi forventer et lidt større træk på likviditet hen over året på grund af indfrielse af renteswap og rentecap, men da der
samtidig ligger en underskrevet option på salg af Boulevarden 17, så forventer vi, at likviditeten stabiliserer sig til et
normalt niveau inden årets udgang.
De budgetterede investeringer vil kun blive realisereret, hvis likviditeten er til rådighed.
Årselever:
12021 forventes antallet af årselever at være på niveau med 2020.
Der er nogle mindre ændringer i de fleste afdelinger, dog forventes det, at der kommer en stigning i HF enkletfag med
26%, fra 90 årselever i 2020 til 114 årselever i 2021. Derudover kommer der en nedgang på AMU fra 58 årselever i 2020 til 30 i 2021, hvilket hænger sammen med, at kursuscenteret lukkes pr. 1. april 2021.
Vedligeholdelsesprogram
Institutionen vil i 2021 videreføre det vedligeholdelsesprogram for bygninger og bygningsrelateret
udstyr mv., der er en følge af "Vedligeholdelsesplan 2020-2023.
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder, der har betydening for årets resultat i 2020.
I forhold til 2021 vil CORONA fortsat spille en væsentlig rolle, specielt set i forhold til vores kanrtine, som
taber penge, så længe vi har den nuværende situation.
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MÅLRAPPORTERING

Det overordnede politiske mål
Det er Campus Vejle s politik
- at fastholde eleverne i uddannelsen i forhold til 90 pct.' s målsætningen
- at opnå bedst mulige eksamensresultater i forhold til landsgennemsnittet
- at forøge dimittendernes overgang til videreuddannelser
- at udvikle elevernes adgang til praktikpladser i samarbejde med det lokale erhvervsliv
- at skabe særlige uddannelsesforløb og jobmulighed for elever med særlige behov
Målrapportering
Skolen har de seneste år på flere måder haft fokus på 90% målsætningen. Status er her i første
omgang et væsentligt fald i frafaldet på HHX.
Skolens årselever:
2020

2018

2016

2017

194
1.147

199
1.200

178
1.272

177
1.270

189
1.122

106

114

113

154

238

13
60
136
24
7
70
59
2
383
102
134
15
5
2.522

14
62
109
25
13
148
56
2
421
104
199
21
9
2.746

11
93
60
24
13
182
50
1
430
107
250
23
10
2.854

14
129
38
23
8
126
42
6
395
125
263
15
12
2.744

Erhvervsuddannelse Grundforløb

13
68
149
24
4
58
2
335
90
101
12
2
2.305

Erhvervsuddannelse Hovedforløb
Erhvervsuddannelse Skolepraktik
EUX
Brobygning
Pædagogikum
KUU administration
AMU
Åben uddannelse
Anden aktivitet IDV
HF-E
AVU
FVU
OBE
Årselever i alt

2019

Frafald nå erhvervsuddannelsernes rundforløb
Opgjort 1%
Erhvervsuddannelse Grundforløb

2019

2018

2017

2016

2015

13%

13%

19%

15%

13%

2019

2018

2017

2016

2015

78%
66%

82%
88%

81%
65%

78%
53%

82%
63%

Fuldførelses rocent på vmnasia1e uddannelser
Opgjort i %
HHX
HF-2
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Uddannelse
Gymnasiale uddannelse HF-2
Gymnasiale uddannelse HHX
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Årsrapporten for CAMPUS VEJLE er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og
principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens
regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative
Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrappoften
2020 med tilhørende vejledning.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 kursgevinst 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 vedrører det
kommende finansår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtføres i det finansår
tilskuddene vedrører.
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtj enes. 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.
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Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
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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.

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af
leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af
de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes
leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse,
og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ
leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.
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.
Segmentoplysninger
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:
* Indtægtsdækket virksomhed - IDV
* Tovholderinstitution: 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 omsætningsfordeling.
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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.
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Omkostninger
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og
gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver.
Omkostningerne er fordelt på områderne:
* Undervisningens gennemførelse
* Markedsføring
* Ledelse og administration
* Administrative fællesskaber, værtsinstitution
* Bygningsdrift
* Aktiviter med særlige tilskud
Fordelingsnøgler
De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs, de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug
til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på årselever/omsætning.
Indirekte lønomkostninger til ledelse og IT medarbejdere samt afskrivning vedrørende IT udstyr
fordeles efter samme fordelingsnøgle.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og
urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.
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.
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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".
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På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimalt 50%.
Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i
anskaffelsesåret.
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelen under andre indtægter.
Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter.
Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver over 1 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodiserede anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende
i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita og finansielle instrumenter. Finansielle anlægsaktiver
måles til kostpris.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien
er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært
over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
maks. 60 år
Bygninger erhvervet før 1. januar 2011
50 år
Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011
10-20 år
Bygningsinstallationer m.v.
Udstyr og inventar
5-10 år
3-5 år
Edb-udstyr
5-8 år
Biler, busser traktorer mv.
Indretning af lejede lokaler
maks. lejeperioden/10 år ved ej fastsat lejeperiode

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

19

Værdipapirer
Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien på balancedagen.
Værdipapirer omfatter også aktier/andele i pengeinstitutter og andele i forsyningsvirksomheder.

Finansielle instrumenter
Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten "Finansielle
instrumenter" 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.
Periødeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i efterfølgende regnskabsår.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider, institutionens likvider ved årets begyndelse
og slutning samt institutionens samlede likviditet til rådighed ved årets 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 eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringssaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af værdipapirer,
materielle og finansielle anlægsaktiver samt køb af immaterialle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringssaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling
af langfristede gældsforpligtelser.
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Gældsforpligtelser
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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit.
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Samlet likviditet til rådighed
Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både bankindestående og træk på kassekredit),
resterende trækningsmulighed på kasse- og byggekredit samt værdipapirer.

Note
Omsætning
Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter

2020

2019

(kr.)

(kr.)

150.462.493
60.469.902

152.603.869
69.888.605

210.932.395

222.492.474

154.010.100
1.046.304
19.381.744
1.257.469
31.570.338
8.032.359

170.645.662
3.027.775
18.305.262
888.491
29.028.609
9.459.772

215.298.314

231.355.571

-4.365.919

-8.863.097

495.375
28.229.682

543.881
3.650.109

Finansielle poster i alt

-27.734.307

-3.106.228

ÅRETS RESULTAT

-32.100.226

-11.969.325

1
2

Omsætning i alt
Driftsomkostninger
Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Administrative fællesskaber, værtsinstitution
Bygningsdrift
Aktiviteter med særlige tilskud

3,9
4
5,9
6
7,9
8,9

Driftsomkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

10
11
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BALANCE pr. 31.12

Note

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Udgifter til igangværende byggeri
Indretning af lejede lokaler
Udstyr
Inventar

2019

2020
(kr.)

(kr.)

193.156.262
299.206
1.028.275
2.826.777
4.393.956

199.940.448

201.704.476

211.445.341

Deposita

1.736.444

1.718.320

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.736.444

1.718.320

203.440.920

213.163.661

Varebeholdninger

48.474

40.474

Varebeholdninger i alt

48.474

40.474

2.580.380
8.477.789
2.958.165

4.705.115
9.927.112
3.155.761

14.016.334

17.787.988

24.010.217

24.000.670

4.433.092

3.670.012

42.508.117

45.499.144

245.949.037

258.662.805

Materielle anlægsaktiver i alt

12

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

13

1.060.265
6.461.459
3.983.169
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BALANCE pr. 31.12

Note

Egenkapital
Egenkapital pr. 31. december 1990
Egenkapital i øvrigt

2020
(kr.)

2019
(kr.)

2.765.982
31.322.207

2.765.982
42.494.800

Egenkapital i alt

14

34.088.189

45.260.782

Gæld
Langfristede gældsforpligtelser
Realkreditgæld
Finansielle instrumenter
Periodiseret anlægstilskud
Skyldige indefrosne feriemidler

15
16

94.900.761

96.818.747
20.927.633
23.168.691

22.651.565
13.119.135
130.671.461

140.915.071

Kortfristet gældsforpligtelser
Kort del af langfristet gæld
17
Gæld til pengeinstitutter
Skyldig løn
Feriepengeforpligtelse
Skyldige indefrosne feriemidler
Mellemregning med Børne og Undervisningsministeriet
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

3.991.918
1.563.948
3.547.415
6.367.325
2.235.718
3.380.896
3.566.138
28.519.383
28.016.646

4.121.125
545.660
4.600.318
21.126.114

Kortfristet gældsforpligtelser i alt

81.189.387

72.486.952

Gældsforpligtelser i alt

211.860.848

213.402.023

Passiver i alt
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Andre forpligtelser
Usikkerhed om fortsat drift
Usikkerhed ved indregning og måling
Usædvanlige forhold
Hændelser efter regnskabsårets udløb

245.949.037

258.662.805

Langfristede gældsforpligtelser i alt

18
19
II
III
IV

7.502.462
5.444.414
3.866.540
25.280.319
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Driftens likviditetsvirkning
Årets resultat
Reguleringer vedr, ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger
Korrektion låneomkostninger
Ændringer i driftskapital vedrørende:
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Kortfristet gæld

2020

2019

(kr.)

(kr.)

-32.100.226

-11.969.325

11.614.732
2.023.235

12.576.815

-8.000
3.771.654
7.813.354

-5.431
-604.853
4.171.554

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-6.885.251

4.168.760

Investeringers likviditetsvirkning
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af anlægsaktiver
Ændring værdipapirer
Ændring deposita

-2.390.992
-9.547
-18.124

-5.697.253
37.000
-186.441
471.523

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-2.418.663

-5.375.171

Finansieringers likviditetsvirkning
Ændring i realkreditlån
Feriepenge

-4.070.429
13.119.135

-3.567.340

9.048.706

-3.567.340

-255.208

-4.773.751

3.124.352
_
_
2.869.144

8.656.534
714.975
-1.473.406
3.124.352

4.436.052
7.500.000
24.010.217
38.815.413

5.454.340
7.500.000
24.000.670
40.079.362

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Ændringer i likviditet i alt
Likvider primo
Overtaget likvider kantine
Overdraget likvider FGU
Likvider ultimo

Resterende trækningsmulighed (kassekredit)
Resterende trækningsmulighed (byggekredit)
Værdipapirer
Samlet likviditet til rådighed ultimo

Fortegn: - svarer til kapitalanvendelsen.

-
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
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NOTER

Note I Usikkerhed om fortsat drift
Årsregnskabet for 2020 er aflagt under forudsætning af fortsat drift (going concem princippet).
Der er ikke usikkerhed om fortsat drift.
Note II Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ingen væsentlig usikkerhed omkring indregning og måling.
Note III Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold.

Der er ikke efter årsregnskabs afslutning indtruffet forhold der i væsentlig grad påvirker
vurderingen af årsregnskabet
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Note IV Hændelser efter regnskabsårets afslutning
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NOTER

2020
(kr.)

2

3

(kr.)

Statstilskud
Undervisningstaxameter
Fællesudgiftstilskud
Bygningstaxameter
Øvrige driftsindtægter
Særlige tilskud

119.991.147
20.696.586
11.492.656
-4.625.724
2.907.828

128.832.687
26.857.848
11.904.878
-16.302.819
1.311.275

Statstilskud i alt

150.462.493

152.603.869

Deltagerbetaling, uddannelse
Anden ekstern, rekvirentbetaling
Deltagerbetaling, skolehjem/ kostafdeling
Administrative fællesskaber, værtsinstitution
Andre indtægter

42.717.557
4.464.008
499.500
1.257.469
11.531.368

45.282.356
6.878.940
829.500
888.491
16.009.318

Deltagerbetaling og andre indtægter i alt

60.469.902

69.888.605

Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger

129.308.826
2.533.995
22.167.279

139.326.383
4.121.117
27.198.162

Undervisningens gennemførelse i alt

154.010.100

170.645.662

Deltagerbetaling og andre indtægter

Undervisningens gennemførelse
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NOTER

1.138.469
1.889.306

1.046.304

3.027.775

Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger

14.153.435
221.994
5.006.315

13.064.469
278.482
4.962.311

Ledelse og administration i alt

19.381.744

18.305.262

363.994
893.475

296.727
591.764

1.257.469

888.491

Løn og lønafhængige omkostninger
Af- og nedskrivninger
Øvrige omkostninger

11.768.084
8.120.417
11.681.837

10.258.155
8.668.795
10.101.659

Bygningsdrift i alt

31.570.338

29.028.609

Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger

5.368.587
2.663.772

4.458.549
5.001.223

Akvititeter med særlige tilskud i alt

8.032.359

9.459.772

Ledelse og administration

Administrative fællesskaber, værtsinstitution
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
Adm. værtsinstitution i alt

7

8

(kr.)

457.401
588.903

Markedsføring i alt

6

(kr.)
Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger

5

2019

Bygningsdrift

Akvititeter med særlige tilskud
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NOTER

10

11

2019

(kr.)

(ler.)

Afskrivninger og nedskrivninger ex. moms

10.876.406

13.068.394

Afskrivninger i alt

10.876.406

13.068.394

Renteindtægter og andre finansielle indtægter
Kursgevinst på værdipapirer

293.955
201.420

329.918
213.963

Finansielle indtægter i alt

495.375

543.881

27.542.466
687.216
28.229.682

3.314.225
335.884
3.650.109

Afskrivninger

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renteudgifter og andre finansielle omkostninger
Kurstab på værdipapirer
Finansielle omkostninger i alt
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NOTER

Materielle anlægsaktiver

Grunde
og
bygninger kr.

Igangværende
ombygning

Indretning af
lejede
lokaler kr.

Kostpris primo
Tilgang i årets løb nye
Flytning af anlæg mellem grupper
Tilgang i årets løb brugte
Afgang i årets løb
Kostpris ultimo

302.223.362
1.203.991

299.206

3.117.262
179.745

1.874.490
301.552.863

299.206

3.297.007

Akk. af- og nedskrivninger primo
Årets af- og nedskrivninger
Flytning af anlæg mellem grupper
Tilbageførte af- og nedskrivninger
Akk. af- og nedskrivninger ultimo

102.282.914
7.341.378
27.761
1.255.452
108.396.601

Regnskabsmæssig værdi 31.december

193.156.262

Kontantvurdering af grunde og
bygninger 01.10.2019

205.755.100

Værdi af ikke vurderet afsluttet bygger

299.206

Inventar

kr.

kr.

27.167.537
643.460
-5.677.297

18.920.995
64.590
5.677.297

3.627.643
18.506.057

280.652
24.382.230
14.937.826
1.068.230
3.982.218

2.268.732

20.706.078
2.315.864
-4.070.780
3.271.882
15.679.280

1.028.275

2.826.777

4.393.956

2.056.997
150.934
60.801

299.206

Udstyr

19.988.274
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30

NOTER

2019

(kr.)

(kr.)

1% Nykredit realTOT 2023,
nom 1.395.000 å 102,945

1.436.083

1.452.042

1,5% Nykredit realTOT 2050,
nom 1.863.083 å 103,183

1.922.385

1.763.243

1% Nykredit realTOT 2050,
nom 1.739.956 å 101,431

1.764.855

1.766.237

1% Nykredit realTOT 2050,
nom 2.412.839 å 100,924

2.435.134

1.510.536

1,5% Nykredit realTOT 2050,
nom 1.102.358 å 103,183

1.137.446

1.048.302

1% Nykredit realTOT 2050,
nom 1.385.551 å 100,924

1.398.353

890.503

1% Nykredit realTOT 2050,
nom 1.013.041 å 101,431

1.027.538

1.028.342

1% Nykredit realTOT 2023,
nom 863.000 å 102,945

888.415

898.288

1% Nykredit realTOT 2022,
nom 2.315.000 å 101,541

2.350.673

2.381.441

1% Nykredit realTOT 2021,
nom 1.460.000 å 100,00

1.460.000

1.463.797

3% Nykredit realTOT 2034,
nom 822.921 å 107,000

880.526

1.405.876

3% Nykredit real 2034,
nom 477.425 å 107,000

510.845

815.631

1% Nykredit realTOT 2022,
nom 1.400.000 å 101,541

1.421.574

1.450.467

1% Nykredit realTOT 2021,
nom 885.000 å 100,000

885.000

904.080

Værdipapirer:
Danske obligationer:
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1% Realkredit danmark 2024 10S
nom 735.000 å 104,555

768.479

0,5% Danske stat st lån 2027
nom 832.000 å 107,230

892.154

1% Realkredit danmark 2024 10S
nom 1.287.000 å 104,555

1.345.623

0,5% Danske stat st lån 2027
nom 1.385.000 å 107,230

1.485.136

2% Nykredit realTOT 2050,
nom 768.204 å 103,375

794.131

2% Nykredit realTOT 2050,
nom 1.319.583 å 103,375

1.364.119

2% Nykredit realTOT 2047,
nom 1.057.609 å 104,053

1.100.474

2% Nykredit realTOT 2047,
nom 1.886.694 å 104,053

1.963.162
24.010.217

24.000.670
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NOTER

2019

(kr.)

(kr.)

Egenkapital
Egenkapital 31.12.1990
Saldo primo

2.765.982

2.765.982

Saldo ultimo

2.765.982

2.765.982

42.494.800
15.500.846
5.426.787
-32.100.226

56.573.714
-1.692.863
-477.985
61.259
-11.969.325

31.322.207

42.494.800

Egenkapital i øvrigt
Saldo primo
Ændring i værdi af renteswap
Ændring i værdi af renteCAP
Overtagelse af kantinen i 2019
Årets resultat
Egenkapital i øvrigt ultimo
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NOTER

2019

2020

15

16

17

Realkreditgæld
LR realkredit nom. 6.400.000
LR realkredit nom. 49.370.000
LR realkredit nom. 10.140.000
LR realkredit nom. 48.780.000

5.221.214
40.276.769
7.798.569
45.596.127

5.285.164
41.048.368
7.885.060
46.721.280

Realkreditgæld ultimo

98.892.679

100.939.872

LR realkredit nom. 6.400.000
LR realkredit nom. 49.370.000
LR realkredit nom. 10.140.000
LR realkredit nom. 48.780.000

4.109.241
31.698.940
6.137.691
37.127.668

4.320.328
33.327.291
6.452.980
38.118.127

Forfalder efter 5 år ultimo

79.073.540

82.218.726

Finansielle instrumenter
Spar Nord renteSWAP
Spar Nord renteCAP
Langfristede gældsforpligtelser
ultimo

-

15.500.846
5.426.787

-

20.927.633

Gæld til pengeinstitutter
Kassekredit maksimum Spar Nord
Anvendt kassekredit ultimo

6.000.000
1.563.948

6.000.000
545.660

Resterende trækningsmulighed

4.436.052

5.454.340

Byggekredit maksimum Spar Nord
Anvendt byggekredit ultimo

7.500.000

7.500.000
_

Resterende trækningsmulighed

7.500.000

7.500.000

Sum af anvendt kassekredit og
byggekredit ultimo

1.563.948

545.660
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Amortiseret gæld i alt Amortiseret gæld i alt
kr.
kr.
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NOTER

18

2020

2019

(ler.)

(er.)

Pantsætninger/sikkerhedsstillelser
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme
Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr.
31.12

187.789.355

192.966.526

98.892.679

102.963.108

Prioritetsgæld pr. 31.12

Institutionen har udstedt ejerpantebrev på 6.400.000 kr, der giver pant i ovenstående grunde og
bygninger. Endvidere er stillet obligationsdepot med en værdi på 8.929.803 kr og
afkastkonti med samlet værdi på 204.859 kr. som sikkerhed for mellemværende med Spar Nord.
Endvidere er obligationsdepot med værdi på 15.080.414 kr. i Spar Nord til sikkerhed for renteswap.
Ligeledes er der udstedt garantierklæring overfor Vejle Kommune på 100.000 kr. vedr. pavillion.
19

Andre forpligtelser
Lej eforpligtelser
For årene 2018-2024 er indgået operationelle lejeaftaler vedrørende leje af:
4.399.675
Vejle kommune Farveriet
Pavillion
281.863
Boulevarden 19G
201.637
Boulevarden 19F
682.549
Post Danmark, Århus
384.758
Datea, Åbenrå
967.466
Hansen & Skagen A/S - Ryesgade 58, Ålborg
Carl Gustavs Gade 3, Tåstrup
293.774

5.656.725
515.767
541.625
387.464
682.549
383.022
943.866
286.401

Samlet restforpligtelse

7.211.722

9.397.419

Årlig omkostning til leje

6.576.806

7.289.227
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Pantet omfatter herudover de til ejendommene hørende
produktionsanlæg og maskiner.

NOTER

2020

2019

(kr.)

(kr.)

Leasingforpligtelse for operationel leasing
Leasingaftale 18 kopimaskiner 1.8.2018 - 31.7.2023
Leasingaftale 1 kasseapparat 1.1.2019 - 31.12.2023

507.728
156.996

735.157
209.328

Samlet restforpligtelse

664.724

944.485

Årlig omkostning til leje

248.872

257.492

Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser.
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Udlagte aktiviteter
Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter
udlagt til andre
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter
gennemført for andre

2020

2019

(len)

(kr.)

5.077.348

16.884.463

451.624

581.644

-4.625.724

-16.302.819

Praktikpladsopsøgende arbejde
Lønninger til personale
Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde

691.604
29.883

674.146

Omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde

721.487

674.146

Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Andre omkostninger til social sikring

136.696.476
22.109.000
3.267.270

142.987.643
22.852.348
3.711.193

Personaleomkostninger i alt

162.072.746

169.551.184

7.723.658

7.837.788

0

0

Honorar til revisor
Honorar for lovpligtig revision
Andre ydelser end revision

300.000
208.430

280.000
295.069

Honorar til revisor i alt

508.430

575.069

Udlagte aktiviteter netto

Lønomkostninger til chefløn
De samlede lønomkostninger for alle chefer på
institutionen, der er omfattet af chefaftalens
dækningsområde
De samlede lønomkostninger for alle chefer på
institutionen, der er ansat i henhold til chefaftalen.
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2019

(kr.)

(kr.)

2018
(kr.)

2017
(kr.)

Total
(kr.)

Opgørelse af institutionens
indtægtsdækkede virksomhed
- IDV i Danmark
Indtægter
41.878.765

47.902.710

51.143.162

53.722.740

194.647.377

Direkte og indirekte
lønomkostninger

28.569.346

29.769.455

32.649.830

31.232.003

122.220.634

Andre direkte og indirekte
omkostninger

11.852.827

13.327.082

14.896.599

15.309.878

55.386.386

Resultat af IDV

1.456.592

4.806.173

3.596.733

7.180.859

17.040.357

44.945.357

43.488.765

38.682.592

35.085.859

44.945.357

Akkumuleret overskud af
IDV for årene 2000-2020

Resultat 2000, indtægtsdækket virksomhed overskud på 2.047 tkr.
Resultat 2001, indtægtsdækket virksomhed overskud på 1.847 tkr.
Resultat 2002, indtægtsdækket virksomhed overskud på 283 tkr.
Resultat 2003, indtægtsdækket virksomhed overskud på 161 tkr.
Resultat 2004, indtægtsdækket virksomhed overskud på 198 tkr.
Resultat 2005, indtægtsdækket virksomhed overskud på 721 tkr.
Resultat 2006, indtægtsdækket virksomhed overskud på 2.248 tkr.
Resultat 2007, indtægtsdækket virksomhed overskud på 1.866 tkr.
Resultat 2008, indtægtsdækket virksomhed overskud på 222 tkr.
Resultat 2009, indtægtsdækket virksomhed overskud på 1.142 tkr.
Resultat 2010, indtægtsdækket virksomhed overskud på 865 tkr.
Resultat 2011, indtægtsdækket virksomhed overskud på 594 tkr.
Resultat 2012, indtægtsdækket virksomhed overskud på 2.123 tkr.
Resultat 2013, indtægtsdækket virksomhed overskud på 5.282 tkr.
Resultat 2014, indtægtsdækket virksomhed overskud på 1.859 tkr.
Resultat 2015, indtægtsdækket virksomhed overskud på 652 tkr.
Resultat 2016, indtægtsdækket virksomhed overskud på 5.795 tkr.
Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle:
% af fællesudgifter er fordelt ud fra omsætningen på IDV i forhold til total omsætning.
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Administrative fællesskaber
CAMPUS VEJLE er vært for IT-driftssamarbejdet.
Rosborg Gymnasium & HF er medlem.
Det er påset, at årsrapporten for 2020 for det administrative fællesskab er godkendt
af alle styregruppens medlemmer uden bemærkninger.
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Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen i 2020

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen.

Specifikation

Igangværende Grunde og
bygninger
ombygning

Udstyr

Inventar

Nyt

I alt 2020
Investering i alt 2020 nyt

107.392
123.712
277.356
135.000
67.446
52.600
59.700
104.890
650.000
304.601
144.500
299.206
64.590
299.206

1.203.991

Investeringsramme med
Undervisningsministeriet for 2020

IT-omkostninger, angivet i hele kr.

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedligehold/-udvikling)
It - systemdrift
It - vedligehold
It - udviklingsomkostninger
Udgifter til it-varer til forbrug
I alt

715.814

171.982
2.390.992

2.500.000

År 2020

År 2019

4.318.426
4.975.889
253.431
44.492
865.626

3.920.303
4.895.810
100.875
142.195
3.276.253

10.457.864

12.335.436
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64 stole m. hjul EUX
Processor bundkort esport
Access points
Ovn
Nox adgangskontrol Aalborg
Nox adgangskontrol Tåstrup
Nox adgangskontrol Aabenraa
Varmtvandsbeholder
29 Ventilationer
Ombygning F-gangen
Motorer til automatisk ovenlys
Renovering udendørsareal
Stole MWP's kontor
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