
Årsrapport
l. januar - 31. december 2017

VUC Roskilde
Læderstræde 4

4000 Roskilde

Institutionsnummer 265 249

W£
ROSKILDE

GREVE« KØGE

VUC Roskildes nye hovedbygning, set fra Læderstræde



VUC Roskilde

Indholdsfortegnelse

Side

Generelle oplysninger om Institutionen:

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal.

Præsentation af institutionen

Årets faglige resultater

Årets økonomiske resultat

Usikkerhed om fortsat drift

Usikkerhed ved indregning og måling

Usædvanlige forhold

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Forventninger til det kommende år

Målrapportering

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelseforl. januar-31. december 2017

Balance pr. 31. 12. 2017

Pengestrømsopgørelse for 2017

Noter

Særlige specifikationer

l

2

3

7

7

9

18

21

21

21

21

21

23

25

25

30

31

33

34

39



VUC Roskilde

Generelle oplysninger om Institutionen;

Navn mv.

VUC Roskilde

Læderstræde 4

4000 Roskilde

Hjemstedskommune: Roskilde Kommune

Telefon: 46 30 86 00

E-mail: vucroskilde@vucroskilde. dk

Hjemmeside: www. vucroskilde. dk

CVR-nr. : 29580774

Regnskabsår: 01. 01. - 31. 12. 2017

Bestyrelse
Astrid Dahl, formand

Bjarne Andersen, Køge Kommune

Lotte Nowack, Roskilde Kommune

Saml Stephan Boutaiba, UCSJ

Ulla Skaarup, Erhvervsakademi Sjælland

Peter Friis, medarbejderrepræsentant GL

Karina Grønbæk, medarbejderrepræsentant UF og TAP

Kursistrådet Joseph Belgard Christensen

Nikolaj Lars Hemmingsen, Kursistrådet

Daglig ledelse

Dorthe Jensen Lundqvist, rektor

Institutionens formål

l henhold til vedtægternes § 3, stk. l, er det VUC Roskildes formål at sikre udbud af almen voksenuddannelse,

forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er

nævnt vedtægternes § l, stk. 2 omtalte brev fra ministeriet. VUC Roskilde kan endvidere i overensstemmelse

med institutionens udbudsgodkendelser og lovgivning udbyde gymnasiale uddannelser.

Bankforbindelse

Danske Bank's SKB, Spar Nord samt LR Kredit

Revision

Søren Jensen

Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6, 2300 København S

Telefon: 36102030

E-mail: soerenjensen@deloitte. dk



VUC Roskilde

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for
VUC Roskilde.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m. v. samt bekendtgø-
relse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. l henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendt-
gørelsen tilkendegives det hermed:

. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udela-

delser, herunder at mélopstillingen 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 de midler
og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Roskilde, den 15. marts 2018

Daglig ledelse

Dorthe Jensen Lundqvist
rektor

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 15. marts 2018.

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m. v.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for WC Roskilde

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for institutionen for regnskabsåret l. januar - 31. december 2017, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer.
Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2017, lov om
statens regnskabsvæsen m. v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m. v.

(statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstem-
melse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskuds-

kontrol m. m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksen-

uddannelse m. v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens

afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhasngige 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. Det er vo-
res opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. ud-

arbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte drif-
ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere instituti-
onen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-

on, 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 over-

ensstemmelse 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 uddan-

nelser og almen voksenuddannelse m. v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-

formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-

lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugeme træffer på grundlag afårsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere 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:

. Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget afbesvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af institutionens interne kontrol.

. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 revisionspåteg-

ning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-

strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-

føre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern

kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

T tilknytning til vores revision afårsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporte-

ringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapportermgen er væsentligt inkonsistente

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig

fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til

statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i over-

ensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler.

Vi har ikke fundet væsentlig fejlmformation 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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer

og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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 ju-

ridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte di-

spositioner, 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 aktiviteter, der er omfattet af års-

regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
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Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. marts 2018

pitte

autoriseret Revisionspartnerselskab

fø. 33 96 35 56

SøréhVenseri'
statsautoriseret revisor

mne7901

istiari'Dahlstrbm
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal.

Præsentation af institutionen

Mission

VUC Roskilde spiller en central rolle i forhold til at sikre et højt kompetence- og uddannelsesniveau i befolk-

ningen - via fleksible uddannelser og fleksibel opkvalificering af høj kvalitet.

Vision

VUC Roskilde er springbræt til nye muligheder

> VUC Roskilde er stedet, hvor en bred mangfoldighed af kursister kommer ind, kommer igennem og

kommer videre - med kompetencer, mod og en livsduelighed, der gør dem i stand til at skabe deres

egen fremtid.

Værdier

VUC Roskilde lægger vægt på følgende fire værdier:

> Mangfoldighed: Fordi VUC Roskilde ser mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, socia-

le og kulturelle baggrund som en styrke

> Gensidig respekt: Fordi gensidig respekt fremmer samarbejde og udvikling

> Engapement: Fordi engagement fremmer motivation og skaber nærvær, energi og mening.

> Udvikling: Fordi faglig, pædagogisk og personlig udvikling sætter kursister, medarbejdere og VUC Ros-

kilde som organisation i stand til at møde udfordringer i en globaliseret verden

VUC Roskildes strategiske fokus
VUC Roskilde - en stærk OB fleksibel uddannelsesaktør

VUC Roskilde udbyder almene kompetencegivende uddannelser, der bidrager til at øge det samlede uddan-

nelsesniveau i befolkningen, og som skal sikre, at den enkelte kan gå videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Vi vil med fagligt stærke uddannelsestilbud, der er fleksible og målrettede, bidrage til at indfri de uddannel-

sespolitiske målsætninger om uddannelse til flere, målrettet forskellige aldersgrupper i den erhvervsaktive

alder.

VUC skal primært betragtes som et parallelt, kompetencegivende uddannelsessystem, der især er målrettet

voksne, der ikke går den lige vej, og som af den ene eller anden grund har behov for det uddannelses- og

kompetenceløft, som VUC Roskilde kan tilbyde. VUC bestræber sig derfor pé at være en stærkt kvalificeret

udbyder af uddannelser, der sikrer almene kompetencer og studiekompetencer - med smidige og individuelt

tilpassede muligheder for, at man som voksen borger bade kan tage den ungdomsuddannelse, man ikke fik

taget som helt ung, eller foretage et uddannelses- eller arbejdsmæssigt skifte.
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Målgrupper

Vi arbejder med forskellige målgrupper, der hver især tilbydes differentierede og målrettede uddannelsestil-

bud. Kursistmélgrupperne dækker spektret voksne af kursister:

. Der på eget initiativ ønsker at dygtiggøre sig

. Der ønsker at tage en kompetencegivende og studieforberedende ungdomsuddannelse

. Der gennem uddannelsespålæg sikres relevante uddannelses- og vejledningstilbud ved henvisning til

VUC Roskilde

. Der ikke ved folkeskolens afgangsprøver har opnået adgangsgivende karakterer til erhvervsuddannel-

ser eller gymnasier

. Der typisk gennem en virksomhedsopsøgende indsats får afdækket, at de gennem en individuel kom-

petencevurdering (IKV) kan fe papir på grundlæggende færdigheder, de har oparbejdet i fx arbejds-, fri-

tids-og foreningsliv.

. Der ønsker at gå fra ufaglært til faglært.

. Der er flygtninge og som har behov for grundlæggende og almen uddannelse

Læring oe evaluerine

VUC fokuserer på kursisternes læring. Undervisningen er præget af høj faglig standard og ambitioner pé kur-

sisternes vegne. Ønsket er, at kursisterne bliver så dygtige, som de overhovedet kan blive, og at de under-

støttes i at se, åbne og udnytte muligheder for sig selv.

Alle lærere og andre medarbejdere på skolen er optaget af at arbejde intensivt og koordineret med at skabe

professionelle rammer og at levere administrativ og teknisk facilitering af kursister og undervisningsforløb, l

undervisningen og øvrige læringsaktiviteter har vi fokus på systematisk arbejde med målstyring, evaluering

og tydelig progression som bærende principper, l arbejdet anvendes relevante pædagogisk-didaktiske tilret-

telæggelsesmetoder - og digitale muligheder i læringssammenhænge, hvor det er relevant.

Gennemførelse og overgang til videre uddannelse OR beskæftigelse

Det er en hovedopgave for VUC Roskilde at sikre, at kursisterne har de bedste forudsætninger for fx at klare

kravene på en erhvervsuddannelse og for at fortsætte uddannelsesvejen på korte, mellemlange og lange vi-

deregéende uddannelser - med sigte på erhvervsakademier, professionshøjskoler og/eller universiteter.

Dermed sikrer vi overgangsfrekvensen til og mellem vores uddannelser.

VUC Roskilde arbejder for at forblive er en stærk uddannelsesaktør i det lokale dækningsområde og være an-

erkendt lokalt, regionalt og nationalt, fordi vores kursister kommer ind, kommer igennem og kommer videre

- og vi således bidrager til den enkeltes og samfundets vækst.

Samarbejde med eksterne aktører

VUC Roskilde indgår i samspil med andre aktører inden for uddannelse, beskæftigelses- og erhvervsudvikling

for at sikre, at vi er leveringsdygtige i de målrettede og fleksible uddannelsestilbud, som efterspørges af det

omgivende samfund og kursisterne.
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VUC Roskilde indgår i strategiske alliancer og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, det er relevante

at samarbejde med for at sikre fornøden opkvalificering og uddannelse med henblik på fremtidens uddannel-

ses- og arbejdsmarked.

VUC Roskilde har en synlig profil i forhold til lokale samarbejdsrelationer og arbejder bevidst med at blive op-

fattet som en udadvendt uddannelsesinstitution, der spiller en vigtig rolle for lokalsamfundet.

Årets faglige resultater
VUC Roskildes hovedaktiviteter er undervisning på AVU- og HF-niveau. Hertil kommer desuden udbuddet af

FVU-, ordblinde- og GSK-undervisning.

På AVU tilbydes undervisning på alle tre afdelinger ligesom der tilbydes AVU-undervisning som e-learning-

forløb, l 2017 vendte de senere års vækst i antallet af årskursister til et mindre fald. l første og andet kvartal

kunne vi konstatere den hidtil største aktivitet pé AVL), men ved indskrivningen efter sommerferien blev det

samme høje niveau ikke opnået. Denne tendens kan også spores på landsplan, hvor der i efteråret var et fald

pé 10 % i aktiviteten pé AVL).

Samlet set udgjorde aktiviteten i 2017 414 årskursister (heraf 22 på e-learning), hvilket er et fald på ca. 5 %

sammenlignet med året før.

På HF-enkeltfag tilbydes enkeltfagsundervisning både dag og aften på alle tre afdelinger.

l Roskilde tilbydes to 'spor' for enkeltfagskursister, hvor studietiden er i alt to år. Desuden et HF-musikspor I

samarbejde med eksterne aktører, samt 1-érige pædagog-, lærer-, socialrådgiver-, fængselsbetjent- og syge-

plejepakker for ansøgere til de pågældende uddannelser. Videre tilbydes en pakke til laborant, proces-, føde-

vare- og ernæringsteknolog samt forberedende forløb til EUX.

l Køge tilbydes to HF-enkeltfagsspor samt pædagog-, lærer-, naturfags-, socialrådgiver- og sygeplejepakker,

ligesom der, som i Greve, tilrettelægges "spor" for dagkursister, der ønsker en hel HF-eksamen eller en række

enkeltfag. Videre tilbydes forberedende forløb til EUX.

Endelig udbydes HF-enkeltfag fortsat i et øget omfang som e-learning. Der udbyder aktuelt 13 HF-fag på for-

skellige niveauer (dansk, engelsk, filosofi, historie, matematik, psykologi, samfundsfag, religion, tysk, geografi,

kemi, fysik og biologi).

På HF-enkeltfagsuddannelsen oplevede vi i 2017 et fald i aktiviteten, ligesom det var tilfældet i 2016. En del

af forklaringen her har ganske enkelt været nedgang i søgningen til den ordinære enkeltfagsuddannelse, en

anden at nedgangen i søgningen til HF-enkeltfag i august 2016 er slået igennem aktivitetsmæssigt i 2017 og

en tredje forklaring kan være den øgede søgning til EUX-uddannelsen, der er en 2-årig gymnasial påbygning

til EUD på erhvervssskolerne. Nedgangen er i nogen grad blevet mindsket i kraft af, at aktiviteten pé e-

learning er vokset i 2017 sammenlignet med de foregående år.



VUC Roskilde 10

Samlet set udgjorde aktiviteten i 2017 567 årskursister (heraf 138 på e-learning), hvilket er et fald pé ca. 5 %

sammenlignet med året før.

2-irte HF

Udover HF-enkeltfag udbyder VUC Roskilde en 2-årig HF-uddannelse i Roskilde med tre klasser på hver år-

gang.

Den 2-årige hf-uddannelse har igen i 2017 fastholdt den positive udvikling fra 2015, og dette anses bl. a. for

værende et resultat af det store fokus på studiemiljø, fastholdelse, styrket introforløb og pædagogisk-

didaktiske tilrettelæggelser, som er udfoldet af lærere, vejledere og ledelse i forhold til kursisterne på uddan-

nelsen.

Samlet set udgjorde aktiviteten i 2017 144 årskursister, hvilket er én årskursist mere end resultatet i 2016.

På GSK har VUC Roskilde i 2017 gennemført l matematikhold og l kemihold som koncentrerede GSK-forløb

hen over sommeren.

Aktiviteten på GSK er faldet i 2017 sammenlignet med i 2016. Dette skyldes, at GSK-kursisterne nu skal bestå

deres eksaminer for at udløse taxameter. Tidligere blev der udløst taxameter blot ved fremmøde. Det er le-

delsens vurdering, at GSK-aktiviteten udgør en rigtig god branding af VUC Roskilde uanset det beskedne om-

fangaf denne.

På FVU har VUC Roskilde i 2017 oplevet en stor vækst. Dette skyldes først og fremmest et succesfuldt

flygtningeforløb, som aktuelt gennemføres i regi af VUC Erhverv i samarbejde med en række kommuner,

samt andre uddannelsesinstitutioner.

FVU-aktiviteten udgjorde i 2017 hele 43 årskursister, hvilket er næsten 50 % mere end det opnåede resultat i

2016.

På OBU har VUC Roskilde i 2017 fastholdt aktivitetsniveauet fra 2016.

l august 2014 startede en særligt tilrettelagt 9. klasse for ordblinde ("Ordklassen") med en kombination af

AVU-fag og ordblindeundervisning, hvor VUC udnytter sin ekspertise på ordblindeområdet og kan give ord-

blinde kursister et målrettet og individuelt tilrettelagt 9. klasses-tilbud. Tilbuddet er blevet udvidet med 10.

klasse i august 2015, og senest er udvidelsen også kommet til at omfatte HF-enkeltfagsforløb fra kursusåret

2017-18.

OBU har fortsat en indtægtsgivende aktivitet knyttet til SPS-støtte for HF på VUC Roskildes afdelinger samt

for andre institutioner i lokalområdet (Roskilde, Greve og Køge Gymnasium, Roskilde Handelsskole) hvor der

tilbydes it-instruktion, support og studiestøtte. Især har der været øget fokus på studiestøttekurser, der sær-

ligt er rettet mod eksamenssituationen.
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Aktiviteten i 2017 har udgjort 26,6 érskursister imod 26,5 årskursister i 2016.

Strategi og resultat af årets særlige indsatser
VUC Roskilde har i 2017 tilrettelagt årets særlige indsatser i tre hovedkategorier, som hver især og samlet har

skullet bidrage til at fremme indfrielse af skolens vision og strategi for 2015-18. Herunder er sammenfattet

flere væsentlige resultater af disse indsatser.

Udvikline aforeanisationen - med fokus oå trivsel, effektive processer, kommunikation oe markedsføring

Fokus har været at udvikle organisationen, således at VUC Roskilde på tilfredsstillende vis kan håndtere de

opgaver, krav og ønsker, der følger af bekendtgørelser, reformer, direktiver fra ministerier, kommuner, som-

arbejdspartnere, medarbejdere og kursister. Heri indgår fokus på godt arbejdsmiljø, samarbejde og effektive

processer, at sikre tidssvarende og attraktive fysiske rammer, at sikre en rettidig og hensigtsmæssig intern

kommunikation, samt at styrke VUC Roskildes synlighed som en stærk og fleksibel uddannelsesaktør eksternt.

l forlængelse af bestyrelsens og ledelsens beslutning i 2016 om udvikling af organisationen for at ruste sig til

fremtidens udfordringer, satte vi som strategisk indsats for 2016-2017 at effektivisere de administrative sy-

stemer. l 2017 installerede vi derfor et nyt e-journaliseringssystem i brug, IM-Soft (IMS). Målet var at sikre

overholdelse af diverse arkivregler og styrke den administrative effektivitet inden for personale- og fælles-

administration. IMS er gradvist ved at blive implementeret og de administrative medarbejdere anvender det.

Der er blandt de administrative medarbejdere udpeget superbrugere og der arbejdes med en journalinstruks.

Med opbakning fra både ledelse og medarbejdere i regi af SU og AMU og med godkendelse fra bestyrelsen
besluttede VUC Roskilde i det sene efterår 2016, at den MTU, der skulle gennemføres sammen med APV i ef-

teråret 2017, skulle gennemføres via en afdækning af skolens Professionelle Kapital.

Afdækningen, der blev gennemført i september-oktober 2017, viste at der i nogle områder er en høj profes-
sionel kapital, med godt samarbejde mellem kolleger, mellem kolleger og ledelse, en høj oplevet kvalitet, høj

ledelseskvalitet og en oplevelse af stor mening i arbejdet, mens der i andre områder var en meget lav profes-

sionel kapital med lav oplevet kvalitet, lav ledelseskvalitet, mangel pé samarbejde og tillid og mangel på ople-

vet retfærdighed. Fælles for hele alle områder i hele organisationen varen oplevelse af stor arbejdsmængde,

konflikt mellem arbejdsliv og privatliv og risiko samt oplevelse af sevnbesvær og udbrændthed.
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Matrixrapport over Professionel Kapital (MTU-delen)
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Ledelsen præsenterede resultatet for bestyrelsen ved mødet den 7. december, og den 23. januar var der fæl-

les opfølgningsseminar for alle ansatte med involvering af arbejdsmiljøkonsulent Tage Søndergaard, der har

udviklet konceptet. Ved dette seminar drøftede medarbejdere og ledede i de enkelte områder årsager, fo-

kusområder og mulige løsninger i forhold til de konkrete resultater i området, og der blev nedsat arbejds-

grupper indenfor hvert område, der skal komme med forslag til løsninger og handlinger for det kommende år

senest den l. april. Ledelsen udarbejder herefter en handlingsplan, der vil blive drøftet i SU og AMU i maj-juni

- og som vil blive effektueret i 2018-2019.

Det er ledelsens forhåbning og mål, at arbejdet med den professionelle kapital på sigt vil øge kvaliteten i den

fælles kerneopgave, øge samarbejdet og tilliden mellem ledere og medarbejdere - og som en konsekvens af

dette også højere kvalitet i kerneydelsen, højere medarbejdertrivsel- og tilfredshed og højere produktivitet,

lavere frafald blandt elever og kursister og lavere sygefravær blandt de ansatte.

Som led i udviklingen af organisationen og som konsekvens af HF-reformen haren række medarbejdere knyt-

tettil HF udviklet fagpakker til den 2-érige Hf-og indgået samarbejdsaftaler om projekt-praktikforløb med

EASJ, PhAbsalon og RUC. Medarbejderne har leveret en meget stor og dedikeret indsats i dette arbejde, og

det lader til, eleverne har fundet fagpakkerne og tilbuddet attraktivt, da der har været stor interesse for og

pæn søgning til de nye spor på den 2-årige HF. Det er ligeledes ledelsens oplevelse, at samarbejdet med de

videregående uddannelser har vært godt og frugtbart.

Der er også udviklet nye spor og pakker på HF-enkeltfag: Iværksætter, Science og Ordblinde-Hf. Det var vores

mål, at mindst et af de tre spor skulle have så stor søgning, at det kunne oprettes. Det har vist sig, at der var

så stor søgning til både Ordblinde-hf og Science, at vi har kunnet oprette to af de tre spor, hvilket vi er meget

tilfredse med.

VUC Roskilde har i 2017 også været meget optaget af den politiske beslutning om at etablere en Forbereden-

de Grunduddannelse (FGU)fra august 2019. FGU skal erstatte en række af de eksisterende tilbud forforbere-

dende undervisning, herunder VUC's AVU, OBU og FVU, for unge under 25 år, der ikke har en ungdomsud-
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dannelse, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, der ikke er i beskæftigelse -og som kommunalbe-

styrelsen i den enkelte kommune i øvrigt vurderer hører til målgruppen for FGU.

Den politiske aftale blev udsendt i maj 2017, og pé baggrund af denne udarbejdede VUC Roskilde nogle kon-

sekvensberegninger for VUC Roskildes aktivitet og økonomi, som blev drøftet ved bestyrelsesseminar i juni

2017. l efteråret 2017 udsendte ministeriet nogle mere konkrete udmeldinger i forhold til deres forventnin-

gertil FGU og konsekvenserne for VUC og produktionsskoler. Og i forlængelse af dette kunne ledelsen præ-

sentere bestyrelsen for opdaterede konsekvensberegninger på baggrund af regnskabstal for 2016 samt mu-

ligheder for VUC Roskilde i forhold til samarbejdet med kommuner og andre uddannelsesinstitutioner ved

etableringen af de kommende FGU-institutioner.

l runde tal vil etableringen af FGU-institutioner sandsynligvis betyde en reduktion afVUC Roskildes samlede

aktivitet på 20 %, ca. 50 % på AVU alene samt betyde, at VUC Roskilde skal virksomhedsoverdrage medarbej-

dere, bygninger samt aktiver og passiver, svarende til den andel af kursister, der skal overdrages.

Det forventes at blive en meget stor omkalfatring for VUC Roskilde, hvilket ha r fyldt ganske meget for bede

medarbejdere og ledelse i 2017 (og fortsat i 2018-2019). Ledelsen har dog været i løbende dialog med med-

arbejderne om FGU'en, har holdt orienteringsmøder og orienterer hver uge om seneste udvikling j forhold til

FGU - i VUC Roskildes nyhedsbrev GROK.

Undervisningsministeriet har primo 2018 udsendt Lovudkast for FGU og institutionsdannelse til høring - og

VUC Roskilde forventer at få en udmelding om institutionsdannelse, dækningsområder samt andel til over-

dragelsen umiddelbart efter sommerferien 2018.

Beslutningen om FGU har også haft konsekvens for VUC Roskildes beslutning om at flytte til Campus Køge. Da

der fortsat er en række ubekendte faktorer i forhold til institutionsdannelser og dækningsområder, har ledel-

sen indstillet til bestyrelsen, at beslutningen om at bygge og flytte i Campus Køge udskydes indtil der forelig-

ger helt klare udmeldinger fra Undervisningsministeriet. Bestyrelsen har tilsluttet sig dette, og Køge Kommu-

ne har givet VUC Roskilde en forlængelse af fristen for køb af det reserverede grundstykke i Campus. l VUC

Roskildes Køge-afdeling er der dog fortsat stort fokus pé udvikling af afdelingen og det eksterne samarbejde i

Køge-området-og intentionen er fortsat en udflytning til Campus Køge, hvis og når det bliver muligt.

Inden for indsatsområdet er der desuden sikret en lang række meget konkrete resultater, hvor eksempler

herpå kort listes op herunder:

. Meget stor eksponering afVUC Roskilde og vores tilbud i de lokale og på sociale medier. VUC Roskil-

de har i snit været synlige i de trykte medier i Roskilde, Køge og Greve mere end 2 gange månedligt

med redaktionelle historier. Hertil kommer naturligvis målrettet annoncering og biografreklamer.

. Ny hjemmeside blev lanceret i foråret 2017 - med dynamiske funktioner og søgning, opdateret præ-

sentation afVUC Roskilde i tal og kursistportrætter.

. Bygning B blev færdiggjort i juli 2017 og taget i brug af kursister, ansatte og ny kantineforpagter i au-

gust måned - og der blev holdt stor indvielse for ansatte, kursister og eksterne samarbejdspartnere
den 27. oktober 2017.

. Effektuering af personalereduktioner med virkning fra august 2017
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Pilotprojekt i forhold til ny LMS-platform - fra Fronter til CANVAS. Målet er at overgå til CANVAS fra

august 2018

Fastholdelse - studiemiljø og nytæn_knine af undervisninRens tilrettelæggelse

Indsatsområdet har været opdelt i to indbyrdes relaterede områder:

a. Det gode studiemiljø

b. Den gode undervisning og nytænkning af undervisningen tilrettelæggelse

Ad a. Det gode studiemiljø

Fokus har været sammenhængen mellem trivsel og læring, studieservice for at understøtte kursisternes læ-

ring, trivsel og gennemførelse af uddannelsen, udvikling af det gode undervisningsmiljø, samt styrkelse af kur-

sisternes interesse for og lyst til at være aktivt studerende på VUC Roskilde ved at fokusere på de relationelle,

sociale og pædogogisk/faglige elementer rundt om undervisningen.

Centrale elementer i arbejdet har været at opretholde og styrke fastholdelsen af kursisterne. Resultaterne

har været - med angivelse af succeskriterier i parentes: HFE 79% (80%), HF2 89% (80%), AVU 85% (75%), FVU
88% (75%), samt OBU 83% (80%). Indsatsen er samlet set lykkedes rigtigt godt i forhold til de opstillede mål-

sætninger, l særlig grad er udviklingen pé HF2 er værd at hæfte sig ved, da fastholdelse på netop denne ud-

dannelse tidligere har været en udfordring.

Fastholdelsesindsatsen kommer blandt andet til udtryk ved, at vi har ansat fastholdelsesmedarbejdere på alle

tre afdelinger, l foråret 2017 blev fastholdelsesmedarbejdernes arbejde evalueret gennem en spørgeskema-

undersøgelse samt fokusgruppeinterviews med udvalgte kursister og lærere. Her blev det afdækket, at fast-

holdelsesmedarbejderne opleves som: synlige, nemme at få fat i, opsøgende, proaktive, medvirkende til at

skabe trivsel samt effektive i forbindelse med nedtrapning af konflikter.

Særligt pé HF og AVU er der gjort en stor indsats i Studieservice i forhold til studieaktivitet; reglerne er for

fremmøde er skærpede ligesom der udvises større konsekvens ved manglende fremmøde og aflevering af

opgaver. Dette har betydet flere og tidligere udmeldelser fra holdene med det resultat, at færre har gennem-

ført uddannelsen. Men det har også betydet et skærpet signal til kursisterne om, at der forventes seriøsitet

og fremmøde til undervisningen, samt at det har konsekvens, hvis man ikke er studieaktiv. Indsatsen blev lø-

bet i gang i 2015 og er fortsat i 2016 og 2017 med gode resultater.

Udover et styrket fokus på studiedisciplin og fremmøde er der ligeledes iværksat en lang række tiltag, som på

forskellig vis kan styrke kursisternes engagement og tilknytning til deres uddannelse i løbet af året: fortsatte

investeringer i bygninger og studiemiljø, som fremstår fortsat mere veludstyrede i forhold til den faglige un-

dervisning, samt mere imødekommende, lyse og venlige.

l efteråret 2016 gennemførte VUC Roskilde en elevtrivselsundersøgelse, ETU blandt alle kursister på vores

uddannelser i form af en spørgeskemaundersøgelse. Og resultaterne heraf har været markante og positive i

forhold til kursisternes evaluering af VUC Roskilde. Bl. a. kunne fremhæves:
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Elevtrivslen på VUC Roskilde er øget siden seneste måling i 2014, +4 points, og udgør for institutionen i sin

helhed 69 points på en skala fra O -100, hvilket er lig den absolutte top i Middel til God vurdering. Landsgen-

nemsnittet for landets VUCer ligger på 71. Der registreres fremgang eller status quo på alle uddannelser;

særligt HF2 med +7 points ligesom særligt Roskilde og Greve er præget af stor fremgang. På Køge er billedet

lidt mere varierende.

På basis af seneste ETU'en fra 2016 blev der i 2017 udpeget en række nye fokusområder for elevtrivsel og til-

fredshed samt udarbejdet en handlingsplan for det kommende ar, med tilhørende succeskriterier:

. Implementering af ny spørgeramme for den 2-érige HF samt mindre og løbende trivselsmålinger (så-

kaldte pulsmélinger)

. Fokus på mobning samt udarbejdelse og implementering af en anti-mobbestrategi med henblik på at

begrænse mobning og højne den generelle viden om VUC Roskildes trivselsværdier

o Målet er, at min 95% af kursisterne ved ETU 2018 udtrykker, at de aldrig er blevet mobbet af

medkursister

. Øget fokus på fastholdelse og dermed antallet af indskrevne kursister, som gennemfører deres ud-

dannelse - med konkrete tiltag i forhold til l) vikardækning pé AVU og 2) på e-learning-kursisters fra-

vær.

o Målet for l) er, at anvendelse af vikarer forøges og det tilhørende omfang af aflysninger af

undervisning på AVL) reduceres.

o Målet for 2) er, at der etableres større overblik over fastholdelsesmuligheder for

E-learningkursisterne, som sikrer flere modul l afleveringer

Ad b) Den gode undervisning og nytænkning af undervisningens tilrettelæggelse

Her har fokus været at videreudvikle den gode undervisning ved inddragelse af IT, skriftlighed, anvendelses-

orientering, klasserumsledelse, udvikling af nye undervisningsmaterialer og bevægelse, at fremme forskellige

undervisningsmetoder for yderligere at fastholde kursisterne, samt at fremme kursisternes læringsmotivation

via anerkendelse og respekt.

For at understøtte den gode undervisning er guiden 'Fra pædagogisk strategi til didaktisk praksis' udarbejdet

og taget i brug i foråret 2017. Derudover har 18 HF-lærere gennemført et internt innovationsforløb. Endelig

har lærerne på HF og AVU gennemført to eller flere anvendelsesorienterede undervisningsforløb - både som

enkeltfaglige og tværfaglige forløb.

For at styrke kursisters og elevers læring og for at sikre, at vi bedre kan fastholde dem i uddannelsen harVUC

Roskilde udpeget "Sprog, læsning og læring" som strategisk indsats for hele VUC Roskilde i 2017-2018 - alle

afdelinger, alle uddannelsesretninger, alle fag, men med forskellige konkret tiltag udfra hvad der giver me-

ning.

Melet er et øget fokus på kursisternes sprog og læsning som basis for deres læring og fastholdelse.
Vi ønsker at højne den generelle viden om, hvordan sprogligt niveau og læsefærdigheder har konsekvenser
for læring og motivationen for læring og at øge tydeligheden omkring ordforråd, mundtlighed, faglige begre-
ber, sproglig bevidsthed, læsefærdighed, læseforståelse, faglig læsning og studiekompetencer. Vi her også til
hensigt at sætte fokus i undervisningen på læseguides og fagligt og førfagligt ordforråd, på læsefærdighed i
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alle fag og at afholde kursistarrangementer, der sætter indsatsområdet på dagsordenen for kursisterne for at
øge kursisternes bevidsthed om og viden om sprog og læsning som basis for læring.

Målene med indsatsen er:

. Fælles synlig indsats med oversigt fra faggrupperne over konkrete tiltag
o Ved evaluering i november/april skal:
o mindst 75% af de adspurgte give udtryk for, at de er bevidst om denne særlige indsats, og
o mindst 50% af kursisterne skal anføre, at indsatsen også har haft betydning for deres læ-

ringsudbytte (bl. a. øget bevidsthed om egne arbejdsprocesser, sprogligt mere bevidst, mere
faglig sikker)

. Der oprettes en vidensbank over hvem ved noget særligt om "eksperter" på bestemte områder -
"eksperter" der kan rådgive kolleger.

o Der måles på, at mindst 8 faggrupper har haft besøg af en eller flere af disse "eksperter".

. Alle 3 afdelinger skal som minimum have gennemført 2 kursistarrangementer med sprog og læsning
som tema-gerne både efterår og forår. Rammer samt det konkrete indhold for arrangementerne
besluttes på den enkelte afdeling

. Mindst 20 gange i løbet af kursusåret skal GROK indeholde input i forhold til indsatsområdet.

. Indsatsområdet tages som minimum op på l uddannelsesretningsmøde med afsæt i relevante emner
for netop denne uddannelsesretning.

. Indsatsområdet indgår som del af mindst 2 af de lokale møder.

. Der skal udvikles evalueringsformer, der giver lærerne og organisationen information om effekt pé
kursisterne gennem:

o Før- og eftertest på fagordslæsning på udvalgte hold og indenfor dele af fagtekster
o Kursisters selvvurdering af deres udbytte afgrundbogslæsning.

Eksternt samarbejde oe strategiske alliancer

Arbejdet hermed er kendetegnet ved at VUC Roskilde ved bestræbelser på at få VUC Roskilde til at fremstå
som en udadvendt, synlig, troværdig og professionel samarbejdspartner samt at sikre, at vi er leveringsdygti-
ge i målrettede og fleksible uddannelsestilbud, som efterspørges af det omgivende samfund. Endelig er mål-
sætningen, at VUC Roskilde kan fungere som brobygger i uddannelsessystemet ved at give vores kursister de
færdigheder, der kræves, for at kunne fortsætte i videregående uddannelse.

Aktiviteterne i VUC Erhverv har også i 2016 været voksende, hvilket er i overensstemmelse med de ekstra til-

førte ressourcer og de målsætninger, der fremgik af VUC Roskildes indsatser for området. Aktiviteter genere-

ret via VUC Erhverv bidrager dermed synligt til det samlede omfang af årskursister på VUC's ordinære taxa-

meterfinansierede uddannelsestilbud samt fakturerede forløb. VUC Erhverv har i 2017 gennemført et stigen-

de antal virksomhedsbesøg og opsøgende indsats i forhold til andre uddannelsesinstitutioner, jobcentre m. fl.,
som har øget opmærksomheden på VUC Roskildes uddannelsesretninger.

Kunderne i VUC Erhvervs aktiviteter er meget forskelligartede og findes primært via opsøgende arbejde og

kontakter i VUC Erhvervs netværk. Der samarbejdes både med den enkelte lille lokale virksomhed med få
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medarbejdere og med virksomheder, der er landsdækkende med flere hundrede medarbejdere. Hertil kom-
merbl. a. samarbejdet med de kommunale jobcentre.

l regi af VUC Roskilde er der i 2017 gennemført 21 besøg hos lokale erhvervsvirksomheder. Resultatet kan ik-
ke måles på øget omsætning, da det ikke er muligt pt. Regnskabsmæssigt at isolere betydningen af VED ifor-
hold til aktivitet, da der ved indskrivning spørges hertil, l regi af den fælles VEU-indsats er der gennemført 99

virksomhedsbesøg i SMV.

Men besøgene har givet aktivitet i 5 virksomheder, herunder: Arla Foods, Teknisk Service i Greve Kommune,
Teknisk Service i Køge Kommune.

VUC Erhverv har desuden sikret 2 forløb for flygtninge i 2017, et i Greve kommune og l i Roskilde kommune

i samarbejde med jobcentrene i de to kommuner. VUC Roskilde har gennemført AVU-og FVU-undervisning
på de to hold, og gennemførelsesprocenten har været høj. Der kan dog spores nogle sproglige udfordringer
for enkelte af kursisterne, hvorfor vi har indledt drøftelser med CLAVIS Sprog og kompetence om eventuel

sprogundervisning forud for fremadrettede forløb for flygtninge.

Afsluttende

l forlængelse af ovenstående er det endelig væsentligt at nævne, at VUC Roskilde besluttede at gå ind i et
forpligtende strategisk samarbejde med VUC Storstrøm, HF og VUC Vestsjælland Syd og Nordvestsjællands
HF og VUC. Det strategiske samarbejde inkluderer en række områder

De områder vi har besluttet at samarbejde om er FGU'en-med en model for samarbejde i Region Sjælland

og de interne processer i forhold til virksomhedsoverdragelse, kommunikation og markedsføring - med fæl-
les busreklamer og fælles biografreklame i hele Region Sjælland, VUC Erhverv og den opsøgende indsats -
med én fælles indgang for virksomhed, region og kommuner for alle VUC'erne, driftsoverenskomsterparter -
med fælles aftaler for driftsoverenskomster, ens procedurer, ens regler etc., pædagogisk udvikling - nye for-

løb, nye effektive tilrettelæggelser og endelig digitalisering - med udvikling af fælles e-learningsmateriale,
overgang til samme LMS (CANVAS).

Vores mel er via dette strategiske samarbejde mellem VUCerne i Region Sjælland at sikre kvalitet og sam-

menhæng i opgaveløsningen på alle 4 VUC'er og for at né ud til en større målgruppe.
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Årets økonomiske resultat

VUC Roskilde har haft en vækst i antallet af årskursister hvert år i perioden 2008-2016. Den væsentligste ér-

sag til, at vi år efter år har kunnet øge vores samlede antal årskursister, er, at aktiviteten på HF og AVU hvert

år er vokset. På HF-området har denne vækst været særlig markant, l 2016 oplevede vi dog, at HF-aktiviteten

faldt, men dette fald blev dækket ind af den fortsatte vækst på AVU.

l 2017 faldt aktiviteten pé både HF og AVU, og ved udgangen af 2017 kunne vi konstatere, at vi for første

gang siden 2008 havde en nedgang i VUC Roskildes samlede aktivitet. Hvor vi i 2016 samlet set havde 1. 238

årskursister, havde vi i 2017 1.201 érskursister. Dette fald svarer til en nedgang i den samlede aktivitet på ca.
3%.

Fordelt på afdelinger har Greve i 2017 opretholdt det flotte resultat fra 2016. l Roskilde har vi 16 årskursister

mindre end året forinden svarende til et fald på ca. 2 %. l Køge har vi 22 årskursister mindre end året forinden

svarende til et fald på ca. 10 %.

VUC Roskilde ville være kommet ud af 2017 med et underskud på 0, 5 mio. kr., hvilket fuldstændigt flugtede

med det forudsatte resultat i budgettet. Underskudsgraden svarede til ca. 0,4% af årsomsætningen og har

været godkendt af VUC Roskildes bestyrelse. Underskuddet beror på, at taxametrene igen i 2017 blev væ-

sentligt reducerede givet omprioriteringsbidrag og indførelse af et særlige e-learning-taxameter på både HFe

og AVL). Derudover er vi blevet ramt af, at tælledagen på AVL) og den 2-årige HF er blevet flyttet længere ind i
kursisternes studieforløb.

Men under revisionen af regnskabet, blev der opdaget en uhensigtsmæssig bogføring, som har været en del af

den effektuerede regnskabspraksis siden 2009. Denne havde akkumuleret en indtægt på 443 t. kr., som stod i

primobalancen. Denne post er nu driftsført, hvilket medfører at underskuddet ændres til et overskud på 0,4
mio.kr.

VUC Roskildes egenkapital beløb sig ved udgangen af 2016 til 35, 9 mio. kr. Med overskuddet i 2017, falder

egenkapitalen til 33, 9 mio., i det egenkapitalen også påvirkes negativt af markedsværdien af det rentesik-

ringsinstrument som er tegnet i forbindelse med optagelsen af det nye realkreditlån i LR kredit.
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Årets økonomiske resultat inkl. hoved- og nøgletal

Hovedtal (t. kr.)

Resultatopgørelse

Omsætning

Heraf statstilskud

Omkostninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Årets resultat

2017

114. 637

102. 981

114. 259

378

3

381

2016

117. 138

106. 801

117. 895

-756

145

-611

2015

121. 015

107. 954

117. 984

3. 032

213

3. 244

2014

111. 419

98. 207

108. 981

2.438

322

2. 760

2013

106. 017

93. 019

96. 855

9. 162

-37

9. 125

Balance

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Balancesum

Egenkapital ultimo

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

84. 108

13. 522

97. 631

33. 884

22. 627

41.120

61. 257

51. 667

112. 924

35. 882

17. 674

59. 368

44. 412

55. 501

99. 913

36. 720

18. 644

44. 550

37. 236

53. 995

91. 231

33. 370

19. 218

38. 643

26. 345

63. 662

90. 007

31. 584

19. 874

38. 549

Pengestrømsopgørelse

Driftsaktivitet

Investeringsaktivitet

Finansieringsaktivitet

Pengestrøm, netto

Samlet likviditet til rådighed

-16. 918

-25. 307

3. 342

-38. 883

9.400

16.428

-18. 284

-758

-2. 613

48. 283

9. 042

-7. 959

-747

336

50. 896

5. 079

-12. 832

-717

-8. 470

50. 560

11. 976

-424

-722

10. 830

59. 030

Nøgletal

Overskudsgrad (%)

Likviditetsgrad (%)

Soliditetsgrad (%)

Finansieringsgrad (%)

0,3
32,9

34,7

27,3

-0,5
87

31,8

29,9

2,7
124,6

36,8

44,3

2,5
139,7

36,6

54,4

8,6

165,1

35,1

81,2
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Arskursister i alt

2017

1. 201

2016

1. 238

2015

1. 236

2014

1. 101

2013

1. 047

Undervisningens gennemførsel 146, 4 152,3

Øvrige aktiviteter inkl. ansatte på sociale klausuler 19, 4 18,7

Antal årsværk i alt 165,8 171,0

148,7

16,6

165,3

134,4

17,5

152

110,4

23.6

134

Årsværk pr. 100 årskursister

Undervisnings gennemførsel

Ledelse og administration

Øvrige

12,5

1,0

0,4

12,3

1,1

0,4

12,0

1,0

0,4

12,2

1,2

0,4

10,6

1,9

0,4

lønomkostninger pr. 100 årskursister

Lønomkostninger vedr.

undervisningens gennemførsel 6. 703 6. 648 6.490 6. 589 5. 842

Lønomkostninger øvrige 770 677 672 649 933

Lønomkostninger pr. 100 årskursister i alt 7. 473 7. 325 7. 162 7. 238 6. 775
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Usikkerhed om fortsat drift
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift jvf. note I.

Usikkerhed ved indregning og måling
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling af regnskabsposterne i årsrapporten

jvf. note II.

Usædvanlige forhold
Der er ikke indtrådt udsædvanlige forhold, som har væsentlig indvirkning på årsrapporten jvf. note III.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten jvf.

note IV.

Forventninger til det kommende år
VUC Roskilde forventer i det kommende år at kunne fastholde den samme aktivitet som i 2017. Samlet bud-

getteres i 2018 med 1201 taxametergivende årskrusister, som blev opnået i 2017. l overslagsårene er VUC
Roskildes samlede økonomi fremskrevet på basis af en tilsvarende aktivitet.

VUC har i bestræbelserne for at Indfri ovenstående forventninger fokuseret sine indsatser i 2017-2018 under

tre overordnede områder, som er præsenteret herunder.

Indsatsområder 2017-2018

l. Udvikling af organisationen: således at VUC Roskilde på tilfredsstillende vis kan håndtere de opgaver, krav
og ønsker, der følger af bekendtgørelser, reformer, direktiver fra ministerier, kommuner, samarbejds-
partnere, medarbejdere og kursister.

l. At sikre udvikling af vores uddannelser og tilbud.

II. At sikre godt samarbejde og effektive processer i indsatsen forankret i udvalg, grupper og møder
og de administrative processer, som faciliteter kerneopgaverne

III. At sikre tidssvarende og attraktive fysiske rammer for udfoldelsen af hverdagen på VUC Roskilde;
i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige aktiviteter

IV. At styrke og synliggøre vores position som stærk og fleksibel uddannelsesaktør gennem målrettet
markedsføring/ekstern kommunikation, herunder proaktiv tilgang til pressen

2. Fastholdelse - studiemiljø og nytænkning af undervisningens tilrettelæggelse

a) Det gode studiemiljø

i) At have fokus på sammenhængen mellem trivsel og læring

ii) At styrke kursisternes interesse for og lyst til at være aktivt studerende på VUC Roskilde ved at

fokusere på de relationelle, sociale og pædagogisk/faglige elementer rundt om undervisningen.
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Fokus på fastholdelse af kursister, især gennem sikring af nødvendige studiekompetencer og be-

grænsning af undervisningsaflysninger

b) Den gode undervisning og nytænkning af undervisningens tilrettelæggelse

i) At videreudvikle den gode undervisning ved at have fokus på sprog, læsning og læring

ii) At udvikle det gode undervisningsmiljø gennem digitalisering, praksisorientering, differentiering

og variation.

3. Eksternt samarbejde og strategiske alliancer

i) At VUC Roskilde fremstår som en udadvendt, synlig, fleksibel, troværdig og professionel samar-

bejdspartner på alle niveauer

ii) At sikre, at vi er leveringsdygtige i målrettede og fleksible uddannelsestilbud, som efterspørges af

det omgivende samfund

iii) At fungere som brobygger i uddannelsessystemet - herunder til videregående uddannelse

iv) At lære af og vidensdele med nationale og internationale samarbejdspartnere via kompetence-

udvikling og netværk
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Målrapportering

VUC Roskilde tilbyder smidige og individuelt tilpassede uddannelsesforløb til unge og voksne, fordi vores rolle
er at sikre, at flest muligt uddannelsesparate unge voksne fastholdes på og siden gennemfører en ungdoms-
uddannelse. Det er netop VUC Roskildes fokus på kursisternes uddannelsesbehov samt de skræddersyede
uddannelsesforløb, der medvirker til, at unge voksne får taget den ungdomsuddannelse, man ikke fik taget
som helt ung. Dermed bidrager VUC Roskilde til den politiske målsætning om, at flere unge under 25 år skal
være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse.

Fuldførelsesprocent på VUC Roskilde
Uddannelse 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

HF2 68% 71% 86% 81% 82% 71%

Gennemførelsesprocenten beregnes som:
Antal elever, der har udløst færdiggørelsestakst * 100 %, divideret med tilgang på første tælledag efter påbe-
gyndt uddannelse. Tilgang defineres som det antal elever, der har udløst tilskud l. gang eleven tælles. Gen-
nemførelse er antal elever, der har udløst færdiggørelsestaxameter.

VUC Roskilde har i 2017 formået at fastholde endnu flere HF2-kursister end tidligere. Til trods for dette er der

forholdsmæssigt færre kursister, der fuldfører og får et fuldt HF2-bevis. Derfor ser vi i 2017, at fuldførelses-
procenten ligger lavere end tidligere år.

Aktivitet for egen institution - antal arskursister
Uddannelse 2017 2016 2015 2014 2013

HF2 144 143 134 136 145

HFE 567 599 638 591 535

GSK 10 16

AVU 414 433 397 312 298

FVU 43 30 36 29 31

OBU 27 26 25 24 22

l alt 1.201 1. 238 1.236 1.101 1.047

Samlet set er VUC Roskildes aktivitet faldet i 2017 i forhold til tidligere år. Det er primært HFEogAVU. som
har mindre aktivitet, mens FVU har større aktivitet end tidligere. For en uddybning heraf, se afsnittet om
årets faglige resultater.

Aktivitet for driftsoverenskomstparter - OBU

Institution 2017 2016 2015 2014 2013

AOF Greve 2,1 3,0 3,5 5,2

AOF Roskilde 6,9 6,4 6,2 6,9 1,3

FOF Køge Bugt 0,4 0,4 0,4

Center for Dansk Integration 0,4 0,3 7,5

Clavis Sprog & Kompetence Roskilde 0,0 0,4 0,5

Køge Handelsskole
Roskilde Handelsskole

2,5 1,4

0,1
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Aktivitet for driftsoverenskomstparter - FVU

Institution 2017 2016 2015 2014 2013

AOF Sjælland Nord 27,4 32,7 25,0 20,8 37,4

Center for Dansk Integration 7,0 7,3
Clavis Sprog & Kompetence Roskilde 49,0 53,0 47,5 41,1 41,4

Køge Handelsskole 26,8 19,5
Roskilde Handelsskole 0,0

Arbejdstidens anvendelse

Arbejdstidens anvendelse defineres i denne sammenhæng som, hvor stor en andel af lærernes arbejdstid,

der anvendes på elevsamvær med et direkte læringsformål. Lærernes arbejdstidsanvendelse opgøres ud fra

to centrale indikatorer a) andel af lærernes arbejdstid med elevsamvær i henhold til reglerne om uddannel-

sestid og b) andel af lærernes arbejdstid med andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål.

Arbejdstidens anvendelse udtrykkes i denne sammenhæng summeret til én samlet indikator udtrykt som

procent af den samlede arbejdstid.

Uddannelse

HF

2016/2017

34, 9%

2015/2016

33, 2%

2014/2015

33, 5%

Som det fremgår af tabellen, har lærerne i skoleåret 2016/2017 anvendt en større andel af deres arbejdstid

på elevsamvær med direkte læringsformål. Dette er et resultat af, at VUC Roskilde har effektiviseret lærernes

arbejdstid, således at lærerne er blevet planlagt med mere direkte elevsamvær, herunder undervisning, og

færre obligatoriske møder.
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Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Fi-

nansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendt-

gørelsen). Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www. oav. dk) og Styrelsen for Undervis-

ning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2017 med tilhørende vejledning.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutio-

nen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå instituti-

onen, 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 ef-

fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og

tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der

forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

lægges, og som be-eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningsta-

xameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivi-

tetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i

balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finanser tilskuddene vedrører.
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Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter an-

ses 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

l resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikati-

on af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages

nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Segmentoplysninger

l de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

. Indtægtsdækket virksomhed-IDV

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som

fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de en-

kelte segmenter.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og

risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes

modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og må-

ling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og ga-

ger, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områ-

derne:

. Undervisningens gennemførelse

. Markedsføring

. Ledelse og administration

. Bygningsdrift

. Aktiviteter med særlige tilskud
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. Administrative fællesskaber, værtsinstitution

De indirekte lærerløns omkostninger, dvs. lønomkostninger der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre

formel end undervisning, fordeles på tilhørende formel, da alle vores lærere er formålsfordelt.

Fordelingsnøgler bruges til at fordele omkostninger i forbindelse med f. eks. it licenser, kopiomkostninger, it

indkøb og lignende. Fordelingsnøglen er: Årskursister

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealise-

rede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begi-

venheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbage-

vendende karakter.

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 indi-

rekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes

i kostprisen overfremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgø-

reisen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

Aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger erhvervet før l. januar 2011

Bygninger erhvervet efter l. januar 2011

Bygningsinstallationer mv. iht. ØAV

Udstyr og inventar, iht. ØAV

50 år

50 år

20 år

3-10 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på max 50 %.

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50. 000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 50.000 kr. besluttet ikke at anvende bunknings-

princippet.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Ved i ibrugtagning af den nye bygning på VUC Roskilde, er der ekstra ordinært foretaget en bunkning af IT til

kantinen, inventar samt etablering af kantinekøkken.

Bunkning bør generelt benyttes ved engangsinvesteringer og ikke til den løbende investering i aktiver. Brugen

af bunker kan være relevante for institutioner, som har særlige formålsbestemte aktiviteter, hvori der indgår

mange ensartede aktiver og hvor det er formålstjenligt, at der kan ske en opfølgning på området.

Af- og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de

enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre

indtægter.

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodise-

ret anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i sam-

me takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten medregnes i afskrivningen.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til kostpris.

Deposita måles til kostpris.

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
ar.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser der er uvisse med hensyn til størrelse og tidspunkt for afvikling

og indtrådt i regnskabsåret. Dette kunne f. eks. være omkostninger i forbindelse med en igangværende rets-

sag eller fratrsdelsesomkostninger i forbindelse med en omstrukturering. Forpligtelserne indregnes til kapi-

talværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Gældsforpligtelser

Fastforrentede len, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det mod-

tagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger, l efterfølgende perioder måles lenene 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 lånepe-

noden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Finansielle instrumenter

Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten "Realkreditgæld" under

langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten "Finansiel-

le instrumenter" under finansielle anlægsaktiver.

Et realiseret tab/en realiseret gevinst ved indfrielse af et finansielt instrument omkostningsfø-

res/indtægtsføres i resultatopgørelsen, men kan eventuelt amortiseres over det nye lens løbetid, hvis der er

tale om en reel låneomlægning af sammenlignelige len.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finan-

sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af-

og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt be-

talt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede

gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle

anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af lang-

fristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Resultatopgørelse for l. januar - 31. december 2017

Statstilskud

Deltagerbetaling og andre indtægter

Omsætning i alt

Undervisningens gennemførelse

Markedsføring

Ledelse og administration

Administrative fællesskaber, værtsinstitution

Bygningsdrift

Aktiviteter med særlige tilskud

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Finansielle poster i alt

Note

l

2

9

10

2017
kr.

102. 981.439

11. 655. 931

114. 637. 370

89. 592. 735

1. 602. 575

8. 309. 526

1. 089. 994

13. 139. 349

524. 471

114. 258. 650

378. 720

697. 852

-695. 084

2. 768

2016
t. kr.

106. 800

10. 338

117. 138

93. 554

1. 489

7. 322

1.094

14. 125

310

117. 894

-756

293

-148

145

Årets resultat 381.488 -611
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Balance pr. 31. 12.2017

Aktiver:

Grunde og bygninger

Udstyr og inventar

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver i alt

Deposita

Finansielle instrumenter

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

31

Note

11

11

2017
kr.

77. 905. 136

3.452. 220

1. 391. 006

82. 748. 362

1. 359. 714

o

1. 359. 714

84. 108.076

4. 122. 741

9. 399. 823

13. 522. 564

2016
t. kr.

48. 206

440

10. 483

59. 129

1. 331

797

2. 128

61. 257

2. 025. 909 2.447

1. 073. 334 90

1.023.498 847

3. 384

48. 283

51.667

97. 630. 640 112. 924
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Balance pr. 31. 12. 2017

Passiver;

Egenkapital pr. 01. 01. 2007 i henhold til åbningsbalance

Egenkapital i øvrigt

Egenkapital i alt

Realkreditgæld

Negativ markedsværdi af finansielt instrument

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser

Skyldig løn

Feriepengeforpligtelse

Mellemregning med Undervisningsministeriet

Leverandøreraf varer og tjenesteydelser

Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Note

12

13

2017
kr.

2016
t. kr.

-9. 266. 785

43. 150. 605

33. 883. 820

21. 043. 915

1. 582. 588

22. 626. 503

751. 568

2. 284. 142

12. 447. 831

609. 522

2. 938. 187

4. 958. 500

17. 130. 567

41. 120. 317

63. 746. 820

97. 630. 640

-9. 267

45. 149

35.882

17. 674

o

17. 674

779

1. 718

12. 903

19. 500

5. 392

5. 337

13. 739

59. 368

77. 042

112.924

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Andre forpligtelser

14

15

Usikkerhed om fortsat drift

Usikkerhed ved indregning og måling

Usædvanlige forhold

Hændelser efter regnskabsårets udløb

I

II

III

IV
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Pengestrømsopgørelse for 2017

Årets resultat

Regulering vedrørende ikke kontante poster:

Af- og nedskrivninger

Ændring i tilgodehavender

Ændring i kortfristede gæld

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver

Ændring i finansielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Ændring i realkreditgæld

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Ændring i likvider

Likvider primo

Likvider ultimo

33

2017
kr.

381.488

2016
t. kr.

-611

1. 659. 417 1. 212

-739. 212 1. 221

-18.220.248 14.607

-16. 918. 554

-25. 278. 803

-28. 158

-25.306.961

3. 342. 138

3.342. 138

-38.883.377

48.283.200

16.429

-18. 259

-25

-18. 284

-758

-758

-2. 613

50. 896

9. 399. 823 48. 283
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Noter

I. Usikkerhed om fortsat drift

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift.

II. Usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling af regnskabsposterne i érs-
rapporten.

IH. Usædvanlige forhold

Der er ikke indtrådt udsædvanlige forhold, som har væsentlig indvirkning på årsrapporten.

IV. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af års-
rapporten.
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Noter

l. Statstilskud

Undervisningstaxameter

Fællesudgiftstaxameter

Bygningstaxameter

Øvrige driftsindtægter

Særlige tilskud

l alt

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelser

Anden ekstern rekvirentbetaling

Administrativt lønfællesskab LPKS

Andre indtægter

l alt

3. Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger

Afskrivninger

Øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse

l alt

4. Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring

l alt

5. Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger

Afskrivninger

Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration

l alt

2017
kr.

74. 125. 469

18. 295. 512

10. 438. 996

211. 019

-89. 557

102.981.439

6. 839. 170

706. 766

1. 089. 994

3. 020. 001

11. 655. 931

80. 502. 886

o

9. 089. 849

89.592. 735

555. 012

1. 047. 563

1. 602. 575

6. 170. 071

2. 637

2. 136. 818

8. 309. 526

2016
t. kr.

78. 853

17. 091

10. 776

514

-434

106. 800

5. 062

207

1.094

3.975

10. 338

82. 298

11. 248

93. 554

483

1.006

1.489

5. 585

11

1. 726

7. 322
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Noter

6. Administrative fællesskaber, værtsinstitution

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration
l alt

7. Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger

Afskrivninger

Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift
l alt

8. Aktiviteter med særlige tilskud

Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud

l alt

9. Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

l alt

10. Finansielle omkostninger

Renteudgifter og andre finansielle omkostninger

l alt

2017
kr.

921. 724

168.270

1.089. 994

1. 600. 975

1. 656. 780

9. 881. 594

13.139.349

524. 471

524.471

697. 852

697. 852

695. 084

695. 084

2016
kr.

930

164

1.094

1. 387

1. 193

11.545

14. 125

310

310

293

293

148

148
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Noter

11. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01. 01. 2017

Tilgang i årets løb

Kostpris 31. 12. 2017

Akkumulerede af- og nedskrivninger
01. 01. 2017

Årets af- og nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger
31. 12.2017

Regnskabsmæssig værdi 31. 12. 2017

l alt
kr.

56. 252. 655

34. 371. 066

90.623.721

7. 606. 946
1. 659. 416

9. 266. 362

81.357.358

Kontantvurdering afgrunde og bygninger
Pr. 31. 12. 2017, Roskilde og Køge 38. 190. 900

Grunde og
bygninger

kr.

55. 271. 754

31. 067. 704

86.339.458

7. 065. 963
1. 368. 359

8.434. 322

77.905. 136

Udstyr
kr.

576. 182

294. 446

870.628

192. 542

108. 119

300.661

569. 967

Inventar
kr.

404. 719

3. 008. 916

3. 413. 635

348. 442
182. 938

531. 380

2.882.255

Specifikation af tilgange i årets løb:

Bygninger Udstyr Inventar
Nyt
Brugt

Kr. 31.067. 704 Kr. 294. 446 Kr. 3.008.916

12. Egenkapital i øvrigt
Saldo primo

Årets resultat

Dagsværdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter
Værdi af finansielle instrumenter primo, realiseret i 2017

Saldo ultimo

2017
kr.

45. 148. 500

381. 488

-1. 582. 588

-796. 795

43. 150.605

2016
t. kr.

45. 987

-611

-227

o

45. 149
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Forfald
inden for

lår
kr.

Forfald
efter

lår
kr.

Amortise-

ret gæld
i alt
kr.

13. Realkreditlån

Prioritetsgæld

Realkreditlån i alt 31. 12. 2017

Realkreditlån i alt 31. 12.2016

Efter mere end 5 år forfalder

2017
kr.

14. Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser
Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31. 12

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31. 12

77. 905. 136

21.795.484

Nominel

gæld

i alt
kr.

751. 568 21.043. 915 21.795.484 21.795. 484

751.568 ^1.043.915 21.795.484 21.795.484

778.880 _17^74. 465 18.453. 345 18.453. 345

18.037. 642

2016
t. kr.

48. 206

18.453

15. Andre forpligtelser

Institutionen har indgået forskellige serviceaftaler og aftaler om administrative fællesskaber.

Herudover er der indgået aftaler omhandlende:

l forbindelse med erhvervelse af ejendomme fra Universitets- og Bygningsstyrelsen har institutionen accepte-
ret, at styrelsen har ret til op til 50% af nettoprovenuet, såfremt institutionen inden for 5 år fra erhvervelses-
tidspunktet afhænder ejendomme omfattet af aktstykke!.

Samtidige modsvarende investeringer, såsom nybyggeri mv., kan dog modregnes i nettoprovenuet.

Finansielle instrumenter

Institutionen har indgået aftale om renteloft for langfristet prioritetsgæld. Markedsværdien er pr.
31. 12. 2017 opgjort til 1. 583 t. kr. og indregnes som gæld i balancen, henholdsvis modposteret på egenkapi-
talen. Institutionen har ingen andre finansielle instrumenter.

Forpligtelser

Der er indgået operationelle lejeaftaler vedrørende leje af undervisningslokaler i Greve og i Algade. Forpligti-
gelsen pr. 31. 12. 2017 udgør 3. 724 t. kr.

Skolen har indgået betinget aftale om køb af et grundstykke for 6. 375 t. kr., hvoraf 1. 250 t. kr. er betalt
som depositum i 2017.
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Særlige specifikationer

Udlagte aktiviteter

Videresendte tilskud m. v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre

Personaleomkostninger
Lønninger mv.

Pensionsbidrag

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår

Honorar til revisor

Honorar for revision og indberetninger
Andre ydelser

2017
kr.

12.522.842

77. 165. 807

12. 584. 861

89. 750. 668

165,8

2, 43%

184.464

21. 500

205.964

2016
t. kr.

8. 624

78. 023

12. 660

90.683

171,0

2, 51%

163

28

191

Indtægtsdækket
virksomhed - IDV

Indtægter

Direkte omkostninger
vedrørende IDV

Indirekte omkostninger
vedrørende IDV

Resultat

Akkumuleret resultat

(egenkapital)

2017
t. kr.

300

2016
t. kr.

300

2015
t. kr.

300

Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle:
Arskursister

2014
t. kr.

300

l alt
t. kr.*

300
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Særlige specifikationer

Administrative fællesskaber

,
LØ"og Personaleservicefaellesskabet København Sjælland mellem
VUC Roskilde

VUC Vestsjælland Syd
HF & VUC Nordsjælland
VUF

^^^^^rfor det administrative fællesskab er ^ ^ al,e st.e.uppens

uDdearhbe^T ̂  S^L^PU;ki7 teten.dt_gørelseom, administrative ^""skaber og afsnit 4. 6 "Vejledning omudarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutione^der U^^s;ZSOm


