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Ledelsespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
2020 for Social- og Sundhedsskolen Fyn.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Børne- og Undervisningsministeriets paradigme og vejledning mv. I henhold til § 39, stk. 4, i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed:
At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er
fyldestgørende.
At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning
af institutionens midler, som er omfattet af årsrapporten.
Odense, den 23. marts 2021
Daglig ledelse

Gunna Funder Hansen (Mar 23, 2021 18:11 GMT+1)

Gunna Funder Hansen
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Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 7, i lov om
institutioner for erhvervsrettede uddannelser.
Odense, den 23. marts 2021
Bestyrelse

Hanne Skyum Pedersen
John Arly Henriksen (Mar 23, 2021 18:25 GMT+1)

John Arly
Henriksen
Formand

Britta Bang Larsen
Britta Bang Larsen (Mar 23, 2021 19:45 GMT+1)

Britta Bang

Hanne Skyum Pedersen (Mar 24, 2021 07:32 GMT+1)

Hanne Skyum
Pedersen
Næstformand

Claus Sørensen
Claus Sørensen (Mar 24, 2021 09:21 GMT+1)

Claus Sørensen

Ulla Jeppesen

Ulla Jeppesen (Mar 26, 2021 20:57 GMT+1)

Ulla Jeppesen

Annette Muldager (Mar 23, 2021 18:24 GMT+1)

Annette Muldager

Britt pedersen (Apr 9, 2021 11:31 GMT+2)

Britt Pedersen
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Karsten Fogde

Karsten Fogde (Mar 23, 2021 18:32 GMT+1)

Karsten Fogde

Gitte Østergaard

Gitte Østergaard (Apr 5, 2021 14:48 GMT+2)

Gitte Østergaard

Morten Madsen (Mar 23, 2021 23:55 GMT+1)

Morten Madsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Social- og Sundhedsskolen Fyn for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2020, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.
(statens regnskabsregler).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med statens regnskabsregler.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 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 nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Social- og Sundhedsskolen Fyn i overensstemmelse
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Social- og Sundhedsskolen Fyns evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er
relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,
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medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Social- og Sundhedsskolen Fyn, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 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:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af Social- og Sundhedsskolen Fyns interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
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væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om Social- og Sundhedsskolen Fyns evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Social- og Sundhedsskolen Fyn 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og
vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen
er væsentligt 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 overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen
og målrapporteringen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. 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
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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 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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Odense, den 22. marts 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Line Hedam

Line Hedam (Mar 24, 2021 22:23 GMT+1)

Mette Holy Jørgensen

Mette Holy Jørgensen (Mar 23, 2021 19:26 GMT+1)

Line Hedam

Mette Holy Jørgensen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

mne27768

mne34359
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal
Præsentation af institutionen
Præsentation af skolen og dens strategiske grundlag
Social- og Sundhedsskolen Fyn er en statslig selvejende erhvervsskole med aktiviteter i Odense,
Middelfart og Svendborg. Skolen udbyder de SOSU-faglige uddannelser, den pædagogiske assistentuddannelse, den gymnasiale uddannelse EUX Velfærd og videreuddannelse til social- og
sundhedsprofessionelle samt pædagogfaglige medarbejdere.
Skolens strategiske fundament, som omfatter vision, mission og værdigrundlag, blev i 2019 revideret af bestyrelsen. Det strategiske grundlag er udarbejdet som en ramme for skolens udvikling i
en årrække frem og er derfor fortsat gældende.
Skolens strategi omfatter dels en strategisk ambition om at skabe en ambitiøs læringsorienteret
skolekultur, dels nogle handlingsrettede strategier, der har fokus på rekruttering af flere elever til
uddannelserne og på at få flere elever til at gennemføre.
Konkrete elementer i den kulturskabende strategi er:
•
•
•
•

Et nyt fælles pædagogisk, didaktisk, metodisk grundlag (PDMG)
Pædagogiske pejlemærker og en taksonomi for lærersamarbejde til at understøtte udrulningen af det nye PDMG og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber
Pejlemærker og taksonomi for administration og øvrige understøttende funktioner til at
understøtte kulturskabelsen og samarbejdet i skolens supportapparat
Pejlemærker og taksonomi for ledelsen til at understøtte ledergruppen som professionelt
læringsfællesskab og drivkraft for den samlede strategiimplementering.

Konkrete elementer i de handlingsrettede strategier er:
•
•
•

Et attraktivt fysisk læringsmiljø
Styrket ekstern kommunikation og intensiveret samarbejde med eksterne aktører, der har
medindflydelse på vores elevrekruttering og elevernes uddannelsesforløb
Styrket intern kommunikation, herunder ledelsesinformation, styringsredskaber, systemer til selvevaluering samt et intranet og en læringsplatform, der understøtter det nye
PDMG.
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I boksen nedenfor er skolens mission, vision og værdigrundlag gengivet.

MISSION
SOSU Fyn uddanner stærke og kompetente professionelle til at løse fremtidens velfærdsopgaver
Velfærdsmedarbejdere uddannet ved SOSU Fyn skal kendes på, at de
•
•
•

er bærere af en stærk og stolt fagprofessionel identitet
er trænede i at søge, skabe og indgå i innovative professionelle læringsfællesskaber
har fremtidssikrede kompetencer til at søge videre uddannelse

VISION
SOSU Fyns vision er at være en skole, hvor alle dyrker glæden ved at lære noget. Vi skal samarbejde professionelt om at lære at blive så dygtige som muligt til at lære eleverne at blive så dygtige som muligt. Og vi
skal være modige nok til at sætte os selv på spil og række ud efter hinanden, når noget er svært.
Vi arbejder ambitiøst på at skabe en målrettet udviklingsorienteret skolekultur, hvor vi hele tiden minder
hinanden om, at:
•
•
•

Det skal være sjovt at gå på arbejde
Vi kan altid – ALTID – blive bedre
Vi vil være modige sammen

VÆRDIGRUNDLAG
SOSU Fyns overordnede værdi er professionalisme. Denne værdi skal kendetegne både den måde vi arbejder på, den måde vi forsøger at udvikle os på, og den måde vi møder omverdenen på.
Vi vil kendes som en skole, der er:
•

Fremsynet – med fokus på at gøre os selv og vores elever og kursister klar til fremtiden. Vi anvender

•

Innovativ – vi er ikke bange for at gå nye veje, prøve os frem, fejle undervejs og lære af det. Vi dyr-

•

Attraktiv – for både elever, kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere. Fordi vi sætter høje

de nyeste teknologier og forbereder os på livslang læring.

ker en udviklingsorienteret indstilling til udfordringer, modstand, indsats og feedback.

standarder og finder meningsfulde løsninger på de udfordringer, vi støder på. Og fordi vi dyrker
glæden ved det, vi laver.

Skolens fysiske status
Samlingen af skolens afdelinger i Odense i den nye skolebygning på Blangstedgårdsvej 4 er forløbet tilfredsstillende. Selve flytningen blev foretaget ved årsskiftet 2019/2020. I løbet af 2020 er der
foretaget en række bygningsrenoveringer og tilpasning af den indvendige indretning, så den pas-
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ser til den daglige anvendelse. Blandt andet er der etableret to nye naturfagslokaler med de påkrævede installationer. Endvidere er der sket en væsentlig opdatering af inventar på især fællesområder og studiemiljøer. Generelt vurderes det, at bygningen gradvist fremstår mere tidssvarende end ved overtagelsen. Dette arbejde fortsættes i 2021.
Der har ikke i løbet af 2020 været væsentlige, uforudsete nedbrud, skader eller lignende efter
ibrugtagning af bygningen.
Bestyrelsen besluttede i september 2020 at sætte bygningen i Middelfart til salg med henblik på
gennemførelse af planerne om sammen med HF & VUC FYN Middelfart at skabe et fælles campusområde med en pavillontilbygning på HF & VUC FYN’s grund, der ligger som nabo til Middelfart
Gymnasium. Igangsætning af etablering af den nye skole, herunder erhvervelse af grundstykke,
byggemodning mv. vil først ske, når et salg af bygningen i Teglgårdsparken er en realitet. Der er i
marts 2021 ikke indgået aftale om salg af bygningen.
I Svendborg er skolen placeret i tilfredsstillende rammer og med Svendborg Erhvervsskole som
nærmeste nabo. I 2020 er der på skolen blandt andet gennemført renovering af gulve i bygningen,
ombygning af tidligere administrationslokale til et moderne studiemiljø samt udskiftet inventar
på fællesområder.

Administrative forhold
Skolen opsagde med udgangen af 2019 samarbejdet med IT Center Fyn, som har drevet skolens
IT-setup med henblik på at overgå til et nyt driftsfællesskab med en model, der passer bedre til
SOSU Fyns behov. I foråret 2020 blev der således indgået aftale med Erhvervsskolernes IT-samarbejde (ESIS) om den fremtidige drift. Skolen overgik til det nye driftsfællesskab i november 2020.
Det nye samarbejde fungerer tilfredsstillende.
I forlængelse VTU-målingen i 2019 har der i 2020 blandt andet været fokus på at sikre en effektiv,
stabil og serviceorienteret studieadministration. I den forbindelse har der i samarbejde med Implement Consulting været gennemført en analyse af arbejdsgange og forbedringsmuligheder i
studieadministrationen. Der er således skabt overblik over alle væsentlige processer, og i 2021 vil
skolen arbejde på implementering af forbedringsmuligheder.
Endvidere har skolen i 2020 igangsat et omfattende arbejde med planlægning og ressourceoverblik. To væsentlige elementer heri er nytænkning af skolens skemalægning og tilvejebringelse af
systematisk ledelsesinformation.
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Årets faglige resultater
2020 har i alle væsentlige henseender været præget af udbruddet af COVID-19-pandemien. Det
betyder, at skolens aktivitet løbende har været tilpasset de retningslinjer for gennemførelse af
undervisning mv., der har været udmeldt af myndighederne. Derfor har der en væsentlig del af
året været gennemført nødundervisning, og personale har arbejdet hjemmefra. Især har administrativt personale været hjemsendt en stor del af både foråret og efteråret 2020. På trods af disse
udfordringer er det siden den første nedlukning i marts 2020 lykkes at gennemføre al undervisning inden for de planlagte tidsmæssige rammer. Det er endvidere lykkes med en stor indsats fra
skolens medarbejdere at skabe målbare positive resultater på strategiske områder, såsom rekruttering og elev- og virksomhedstilfredshed.
Skolens pædagogiske fokus har i 2020 været en fortsat udrulning af skolens PDMG og øvrige strategiske målsætninger. Arbejdet har været påvirket af kravet om virtuel undervisning, og det har i
stor stil være udviklingen og gennemførelsen af undervisning virtuelt, der har været i fokus. Ikke
desto mindre er der i efteråret 2020 gennemført første skridt i en formel erhvervspædagogisk opkvalificering af undervisere inden for rammen af skolens PDMG.
Udviklingen i elevbestanden anses for tilfredsstillende. Samlet er årselevtallet kun steget marginalt fra 982 til 985 årselever. Tallet dækker dog over en stigning på de ordinære uddannelser på 8
pct., hvor den største stigning er sket på grunduddannelserne modsvaret af en væsentlig nedgang i især AMU-uddannelser, der er faldet med 47 årselever sammenlignet med 2019. Faldet
skyldes, at det kun i begrænset omfang har været muligt at omlægge AMU-kurser til virtuel undervisning.
Årets elevtrivselsundersøgelse (ETU) viser fremgang på alle overordnede kategorier. Eksempelvis
er scoren på det generelle parameter for elevernes velbefindende steget fra 77 til 85 point ud af
100 og resultaterne for ETU på SOSU Fyn er samlet set gået fra at ligge under landsgennemsnittet
for SOSU-skoler til at ligge over landsgennemsnittet. Denne udvikling er meget tilfredsstillende.
Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) for 2020 viser også en pæn fremgang på de fleste
parametre, herunder en samlet tilfredshed, der er steget med 23 point til 66 ud af 100. Der er således tale om en klar fremgang, men skolen ligger fortsat under landsgennemsnittet for SOSU-skoler.

Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal
Regnskabet for 2020 udviser et positivt driftsresultat på 11,7 mio. kr.
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Der var budgetteret med et lille overskud på 35 tkr. i det godkendte budget for 2020. Det ordinære driftsresultat blev dermed 11,7 mio. kr. bedre end forventet ved budgetlægningen.
Skolens drift har hele året været præget af udbruddet af COVID-19 virus, der har medført fysisk
nedlukning af skolen i flere perioder samt en generel usikkerhed om driften. Dette betød, at undervisningen på de ordinære uddannelser er gennemført digitalt og med fuld aktivitet, hvorimod
det på AMU-området ikke i samme grad har været muligt at undervise digitalt. På AMU-området
er skolen dog blevet kompenseret for de mistede taxameterindtægter via en økonomisk hjælpepakke, og samtidig har det været muligt at tilpasse kapaciteten på området, så udgifterne til
overkapacitet har været begrænsede.
COVID-19-situationen har påvirket driftsresultatet væsentligt, da planlagte undervisningsaktiviteter, fx ekskursioner, arrangementer og lignende har været aflyst. Men også på øvrig-drift området
har der været besparelser. Fraværet af uforudsete nedbrud, skader og lignende ved ibrugtagning
af den nye skolebygning på Blangstedgårdsvej har medført, at de afsatte puljer til imødegåelse af
denne type udgifter ikke har fundet anvendelse fuldt ud. Dette medfører betydeligt lavere driftsomkostningerne end forventet ved budgetlægningen.
Ovenstående årsager samt fuldt gennemslag af initiativer til driftsbesparelser i 2020-budgettet er
forklaringen på overskuddet i 2020.
Regnskabsresultatet kan sammenfattes i nedenstående opstilling:
Tabel 1. Oversigt over regnskabsresultat 2020
(mio. kr.)
Omsætning
Driftsomkostninger
Finansielle omkostninger
Årets resultat 2019 i alt

Budget 2020

Regnskab 2020

Afvigelse ift. Budget

108,3
106,7
1,6
0,0

110,2
96,7
1,8
11,7

1,9
-10,0
0,2
11,7

På indtægtssiden udviste regnskabet samlet merindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til det forventede budget på 108,3 mio. kr.
Merindtægterne er sammensat dels af flere indtægter fra særlige tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet og flere taxameterindtægter på de ordinære uddannelser, og dels af færre taxameterindtægter på AMU-aktiviteten og andre driftsindtægter.
På særlige tilskud er der modtaget ca. 4,9 mio. kr. mere fra Børne- og Undervisningsministeriet
end budgetteret. Der er modtaget 1,0 mio. kr. mere til kvalitetsudvikling fra de varige kvalitetsudviklingsmidler, som er en del af de midler der blev afsat i forbindelse med ”Aftalen om bedre og
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mere attraktive erhvervsuddannelser” samt 3,9 mio. kr. i tilskud som følge af Covid-19 situationen.
Taxameterindtægterne på de ordinære uddannelser blev ca. 0,4 mio. kr. højere end budgetteret,
hvilket skyldes en anelse flere årselever.
På AMU-aktiviteten blev taxameterindtægter ca. 2,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Forventningerne til aktiviteten har været nedjusteret i løbet af året som følge af de mange aflysninger i forbindelse med COVID-19-situationen. Skolen har i 2020 modtaget 3,7 mio. kr. fra AMU-hjælpepakken.
På omkostningssiden har der været færre omkostninger end forventet ved budgetvedtagelsen,
svarende til ca. 10,0 mio. kr. Lønomkostningerne har været ca. 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret, og på øvrig drift har der været et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr.
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Hoved- og nøgletalsoversigt (5 års oversigt)
Hele kroner
Resultatopgørelse
Statstilskud
Omsætning
Omkostninger
Resultat før finansielle og
ekstraordinære poster
Finansielle poster
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster
Årets resultat
Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Balancesum
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældforpligtelser
Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet
Pengestrøm, netto
Likvider primo
Likvider ultimo
Resterende trækningsmulighed, kassekredit
Resterende trækningsmulighed, byggekredit
Værdipapirer

2020

2019

2018

2017

105.788.952 97.109.774 90.825.942
110.228.329 105.001.181 98.463.324
96.706.106 108.889.837 100.333.892
13.522.222
-3.888.656
-1.870.568

2016

92.415.054 111.740.688
98.000.375 118.980.716
94.010.074 113.869.830
3.990.301
5.110.886

1.798.616
11.723.607

885.131
-4.773.787

766.737
-2.637.305

939.082
3.051.220

5.168.477
-57.591

0
11.723.607

17.374.586
-22.148.373

3.652.838
-6.290.143

0
3.051.220

0
-57.591

107.217.700 160.002.880 123.058.712 126.111.990 129.782.906
39.531.270 49.877.690 23.639.741 33.170.733 33.243.226
146.749.170 209.880.571 146.698.453 159.282.723 163.026.132
47.282.232 35.681.052 59.644.040 64.009.617 60.870.906
0
0
165.000
700.000
0
66.233.113 70.005.562 56.271.382 56.196.514 58.403.433
33.233.825 104.193.957

30.618.031

38.376.592

43.751.793

-6.234.807
49.740.119
-53.061.870
-9.556.558
46.927.576
37.371.018

23.023.094
-57.010.069
61.461.225
27.474.250
19.453.326
46.927.576

-10.434.072
-308.546
-621.636
-11.364.254
30.817.580
19.453.326

2.629.195
294.307
-2.106.150
817.352
30.000.228
30.817.580

8.868.037
-152.743
-10.971.238
-2.255.944
32.256.172
30.000.228

0

7.992.870

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Samlet likviditet til rådighed ultimo
Finansielle nøgletal
Overskudsgrad
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad

2020

2019

2018

2017

2016

37.371.018

54.920.446

19.453.326

30.817.580

30.000.228

10,6
119,0
32,2

-21,1
47,9
17,0

-6,4
77,2
40,7

3,1
86,4
40,2

0,0
76,0
37,3
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Årselever
Årselever eksklusive kostelever:
Grundforløb 1
Grundforløb +
Grundforløb 2, SOSU / SSH
Grundforløb 2, SSH
Grundforløb 2, SSA
Grundforløb 2, PAU
PAU
Social- og sundhedsuddannelsen, SSH
Social- og sundhedsuddannelsen, SSA
Præsentationshold / brobygning
Årselever, som samtidig bor på kostafdeling
Årselever, afsøgningsforløb
Årselever, afløb på KUU, EGU, produktionsskoleforløb etc.
Årselever for ordinære uddannelser i alt
AMU – kurser mv.
RKV
Årselever, indtægtsdækket virksomhed i Danmark
Årselever, indtægtsdækket virksomhed i udlandet
Årselever for øvrige aktiviteter i alt
Årselever i alt
Aktivitetsudvikling i procent
Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for an
dre
Erhvervsuddannelses årselever udlagt til andre
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2020

2019

2018

2017

2016

78,7
2,4
0,0
113,5
188,6
34,1
86,6
81,0
330,1
15,2
0,0
0,0

73,1
0,0
0,0
87,0
173,4
29,7
93,9
61,6
329,0
23,9
0,0
0,0

71,8
0,0
0,0
62,8
168,5
32,4
101,6
54,5
249,0
18,2
0,0
0,0

61,0
0,0
72,6
0,0
161,3
29,4
137,9
90,6
222,5
17,9
0,0
0,0

82,3
0,0
209,4
0,0
0,0
135,1
152,3
177,7
224,4
15,2
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

930,2
38,4
0,8

871,6
85,6
0,7

758,8
81,7
0,5

793,2
65,7
1,3

996,4
95,2
0,9

13,6

16,4

12,9

12,9

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,8
983,0
+0,9

102,7
974,3
+14,1

95,1
853,9
-2,2

2,0
0,0

7,7
0,0

5,4
0,0

79,9
109,8
873,1 1.106,2
-21,1
-13,6
4,4
0,0

4,0
0,0

Årsværk
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale
vilkår i alt
Andel i procent ansat på sociale vilkår
Antal af årsværk, der er ansat i henhold til chefaftalen
Ledelse og administration pr. 100 årselever
Øvrige årsværk pr. 100 årselever
Lønomkostninger (hele kroner)
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførsel pr. 100 årselever
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever
Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever
Lønomkostninger i pct. af omsætningen

2020

2019

2018

2017

2016

151,9

162,3

151,6

149,1

195,8

3,4

3,9

4,5

5,3

4,4

0,0
2,6

0,0
2,7

0,0
3,0

0,0
3,2

0,0
2,8

0,9

0,9

0,9

1,1

0,9

5.680.965 6.539.480 6.590.394 5.817.725 6.117.123
1.441.868 1.580.960 1.662.155 1.644.191 1.448.547
7.122.833 8.120.441 8.252.549 7.461.916 7.565.670
63,5

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring
Aktivitetsstyring
Årsværk pr. 100 årselever
15,5
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever
12,0
Samlede lønomkostninger for alle
chefer, der er omfattet af chefaftalens
dækningsområde opgjort som pct. af
omsætningen
0,0
Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-årsværk for de chefer,
der er ansat i henhold til chefaftalen
0
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75,3

71,4

66,5

70,3

16,6

17,8

17,1

17,7

13,0

13,6

12,7

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Kapacitetsstyring
Kvadratmeter pr. årselev
Bygningsudgifter / Huslejeudgifter pr.
kvadratmeter
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter
Finansielstyring
Finansieringsgrad
Andel af realkreditlån med variabel
rente og sikringsinstrument
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed

2020

2019

2018

2017

2016

18,9

17,9

19,8

18,2

16,3

273

268

268

283

542

126

100

99

118

106

61,8

43,8

45,7

44,6

45,2

62,7
0,0

31,4
20,3

52,3
24,1

73,7
0,0

73,7
0,0
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Der henvises til note I.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der henvises til note II.

Usædvanlige forhold
Der henvises til note III.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der henvises til note IV.

Forventninger til det kommende år
COVID-19-situationen ser ud til at fortsætte langt ind i 2021, hvilket også vil have indflydelse på
skolens drift i 2021. Undervisningen på de ordinære uddannelser vil fortsat foregå digitalt og med
fuld aktivitet. På AMU-området forventes der også i 2021 en reduceret aktivitet, men i lighed med
2020 er der udmeldt en hjælpepakke til imødegåelse af den lavere aktivitet.
Herudover forventes det, at udviklingen fra 2020 fortsættes i 2021 med moderat fremgang i elevtallet. Endvidere er der i finansloven for 2021 indarbejdet et markant løft i taxametertaksten for
social- og sundhedsuddannelserne, som forventes at give et indtægtsløft på ca. 8,5 mio. kr. Det
markante løft giver mulighed for at øge omkostningsniveauet på uddannelserne. Det forventes
dog, at det øgede omkostningsniveau ikke kan få fuld effekt i 2021.
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Målrapportering
Målrapporteringen er en redegørelse og afrapportering omhandlende fastsatte mål af Børne- og
Undervisningsministeriet.
For 2020 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsat, at institutionen skal afrapportere om
resultater og om udvikling på følgende områder:
•
•

Elevbestand – antal årselever i året
Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

1. ELEVBESTAND – ANTAL ÅRSELEVER I ÅRET
Det samlede antal årselever, som Social- og Sundhedsskolen Fyn har modtaget tilskud eller betaling for og som er blevet undervist i perioden fra 2016-2020 fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Elevbestand – Årselever i året

ELEVBESTAND – ÅRSELEVER I ÅRET
Uddannelsesområde

2020

2019

2018

2017

2016

Erhvervsuddannelser, Grundforløb

417,2

363,2

335,5

324,3

426,8

Erhvervsuddannelser, Hovedforløb

472,5

467,3

396,7

446,6

554,4

Erhvervsuddannelser, EUX Hovedforløb

25,2

17,2

8,4

4,5

0,0

Introkurser/brobygning

15,2

23,9

18,2

17,9

15,2

Arbejdsmarkedskurser

38,4

85,6

81,7

65,7

95,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IDV

13,6

16,4

12,9

12,9

13,7

RKV

0,8

0,7

0,5

1,3

0,9

Anden aktivitet

2,0

7,7

5,4

4,4

4,0

985,0

982,0

859,3

877,6

1110,2

Åben uddannelse

I alt antal årselever i året

Note: Tabel 1 viser elevbestanden pr. år i perioden fra 2016-2020. Elevbestanden er opgjort som antal årselever i året. Opgørelsen
af årselever på grundforløbet er inklusiv EUX-grundforløbsårselever på GF2 SSA og GF2 PA. Opgørelsen af årselever på hovedforløbet er eksklusiv EUX-hovedforløbsårselever på Hovedforløb SSA og Hovedforløb PA. Datakilde: Institutionens egne tal.
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Ifølge tabel 1 er det samlede antal årselever i 2020 stort set det samme som i 2019. Dog er der forskydninger i forhold til de enkelte uddannelsesområder. Aktiviteten er på de ordinære uddannelser steget i forhold til sidste år. Særligt er der en stigning i aktiviteten på grundforløbene. Aktiviteten på introkurser/brobygning og arbejdsmarkedskurser er faldet sammenlignet med sidste år.
Faldet skyldes primært aflysninger af korte ungeforløb og kurser på AMU-området grundet Covid19.
2. FRAFALD PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNES GRUNDFORLØB
Det samlede frafald på grundforløbets 1. og 2. del i perioden fra 2015-2019 fremgår af figur 1.
Figur 1. Frafald på grundforløbet.

Frafald på grundforløbet
25
20
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14,5
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Note: Figur 1 viser frafaldet på grundforløbets 1. og 2. del i perioden 2015-2019. Frafaldet er defineret som afbrud uden omvalg 6
måneder efter start på grundforløbet. Frafaldet er opgjort i procent.
Datakilde: Børne- og Undervisningsministeriets database, Uddannelsesstatistik.

Ifølge figur 1 er frafaldet på grundforløbets 1. og 2. del faldet i hele perioden fra 2015-2018. Der
har været et markant fald i frafaldet fra 2017-2018. Frafaldet på grundforløb 1 og 2 er i 2019 steget
til 14,5% Gennemsnittet for frafald på landsplan for grundforløbets 1. og 2. del i 2019 er på socialog sundhedsuddannelserne 17,5%
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Regnskab
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Social- og Sundhedsskolen Fyn 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 årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Dispensation for regnskabsgrundlaget – ekstraordinære poster
Skolen har erhvervet ny skolebygning i 2019 med henblik på at sammenflytte skolens tre afdelinger i Odense på én adresse. I forbindelse hermed har der været omkostninger for skolen, som har
haft karakter af ekstraordinære omkostninger. Skolen har ansøgt ministeriet om tilladelse til at
klassificere omkostningerne som ekstraordinære poster i 2019. Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet har i mail af 24. januar 2020 godkendt dette.
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
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fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet.
Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud
fra tidligere års aktivitetsniveau. Der foretages ikke periodiseringer af restårselever ligesom aktiviteter gennemført efter afslutning på 4. indberetningsperiode ikke periodiseres. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i balancen som en
kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om
indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:
•
•
•
•

Der foreligger en forpligtende salgsaftale
Salgsprisen er fastlagt
Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og
Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der
er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og
tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
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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

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter.
Resultatopgørelsen
Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at
levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet
”Generelt om indregning og måling”.
Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder
løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:
•
•
•
•
•

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Aktiviteter med særlige tilskud

Fordelingsnøgler
Lærerlønsomkostninger fordeles på uddannelsesformål med en fordelingsnøgle baseret på antal
årselever.
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Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede
og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.
Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter transaktioner foranlediget af forhold, der ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse og
som ikke ventes at være tilbagevendende.
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.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger
Bygningsinstallationer m.v.
Udstyr og inventar
IT-udstyr

50 år
10 - 15 år
5 år
4 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 25 %.
Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
indtægter.
Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter.
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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.
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.
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.
Finansielle instrumenter
Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten ”Finansielle instrumenter” under langfristede gældsforpligtelser. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten ”Finansielle instrumenter” under finansielle anlægsaktiver.
Et realiseret tab/en realiseret gevinst ved indfrielse af et finansielt instrument omkostningsføres/indtægtsføres i resultatopgørelsen, men kan eventuelt amortiseres over det nye låns løbetid,
hvis der er tale om en reel låneomlægning af sammenlignelige lån.
Periodeafgrænsningsposter (passiver)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.
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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 eksklusiv de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielleog finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.
Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.
Samlet likviditet til rådighed

Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både bankindestående og træk på kassekredit),
resterende trækningsmulighed på kasse- og byggekredit samt værdipapirer.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Note

2020

2019

Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter
Omsætning i alt

1
2

105.788.952
4.439.377
110.228.329

97.109.774
7.891.407
105.001.181

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Aktiviteter med særlige tilskud
Omkostninger i alt

3
4
5
6
7

62.062.609
1.029.752
16.052.000
16.672.549
889.196
96.706.106

71.539.858
1.128.991
17.732.416
15.321.599
3.166.973
108.889.837

13.522.223

-3.888.656

253
1.798.869
1.798.616

0
885.131
885.131

11.723.607

-4.773.787

0
0

17.374.586
17.374.586

11.723.607

-22.148.373

Resultat før finansielle og ekstraordinære
poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt

8
9

Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære omkostninger
Ekstraordinære poster i alt

10

Årets resultat
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Balance pr. 31. december
Note

2020

2019

99.583.806
112.871
180.998
7.340.025
107.217.700

152.270.411
0
250.886
7.481.584
160.002.880

107.217.700

160.002.880

1.419.722
648.252
92.478
2.160.452

1.448.286
1.027.902
473.926
2.950.114

Likvide beholdninger

37.371.018

46.927.576

Omsætningsaktiver i alt

39.531.470

49.877.690

146.749.170

209.880.571

Aktiver
Grunde og bygninger
Transport materiel
Udstyr
Inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

11
11
11
11

Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

Aktiver i alt
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Balance pr. 31. december
Note

2020

2019

Passiver
Egenkapital i øvrigt
Egenkapital i alt

12

47.282.232
47.282.232

35.681.052
35.681.052

Realkreditgæld
Finansielle instrumenter
Skyldige indefrosne feriemidler
Langfristede gældsforpligtelser i alt

13
14

62.444.591
3.788.522
0
66.233.113

62.618.354
3.666.096
3.721.112
70.005.562

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter
Skyldig løn
Feriepengeforpligtelse
Skyldige indefrosne feriemidler
Mellemregning med Børne- og undervisningsministeriet
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

13

2.708.139

2.596.246

15

0
1.022.636
3.801.892
6.150.456
11.351.844

10.007.130
3.384.692
7.442.224
0
11.998.098

3.151.942
5.046.916
0
33.233.825

8.489.854
57.248.734
3.026.979
104.193.957

99.466.938

174.199.519

146.749.170

209.880.571

Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

Sikkerhedsstillelser
Andre forpligtelser

16
17

Usikkerhed om fortsat drift
Usikkerhed ved indregning og måling
Usædvanlige forhold
Hændelser efter regnskabsårets udløb

I
II
III
IV
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Pengestrømsopgørelse
Note

2020
11.723.607

2019
-22.148.373

3.131.420
-208.785

20.065.902
0

Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld
Ændring i hensatte forpligtelser
Pengestrømme fra driftsaktivitet

789.662
-21.670.711
0
-6.234.807

1.236.301
24.034.264
-165.000
23.023.094

Køb af materielle anlægsaktiver (bygninger)
Køb af materielle anlægsaktiver (udstyr)
Køb af materielle anlægsaktiver (inventar)
Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-6.313.105
0
-1.109.409
57.162.633
49.740.119

-48.528.000
-220.090
-5.099.346
0
-57.010.069

Afdrag/indfrielse, realkreditlån
Optagelse, realkreditlån
Afdrag/indfrielse, anden langfristet gæld
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-37.198.870
37.137.000
-53.000.000
-53.061.870

-17.073.775
78.535.000
0
61.461.225

-9.556.558
46.927.576
37.371.018
0
37.371.018

27.474.250
19.453.326
46.927.576
7.992.870
54.920.446

Årets resultat

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger
Andre ikke kontante driftsposter

Ændring i driftskapital:

Ændring i likvider
Likvider primo
Likvider ultimo
Resterende trækningsmulighed (kassekredit)
Samlet likviditet til rådighed ultimo
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Noter
I

Usikkerhed om fortsat drift
Der er ingen indikatorer på usikkerhed om fortsat
drift.

II

Usikkerhed ved indregning og måling
Skolen er ikke bekendt med, at der skulle være særlige usikkerhedsfaktorer, som har væsentlig betydning for skolens samlede økonomi.

III

Usædvanlige forhold
COVID-19-situationen har påvirket driftsresultatet
væsentligt, da planlagte undervisningsaktiviteter,
fx ekskursioner, arrangementer og lignende har været aflyst.

IV

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning
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Noter
1

2

3

4

5

2020

2019

72.909.339
12.254.413
12.141.681
32.401
8.451.118
105.788.952

69.733.095
11.231.691
10.223.100
272.144
5.649.744
97.109.774

435.230
2.191.779
1.812.368
4.439.377

1.132.835
3.391.051
3.367.521
7.891.407

Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger
I alt

55.843.886
29.390
6.189.333
62.062.609

63.714.155
29.390
7.796.313
71.539.858

Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

282.590
747.162
1.029.752

251.781
877.210
1.128.991

Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

11.786.176
4.265.824
16.052.000

11.906.712
5.825.704
17.732.416

Statstilskud
Undervisningstaxameter
Fællesudgiftstilskud
Bygningstaxameter
Øvrige driftsindtægter
Særlige tilskud
I alt
Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelser
Anden ekstern rekvirentbetaling
Andet
I alt
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Noter
6

7

8

9

10

2020

2019

Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger
I alt

1.778.547
3.102.030
11.791.972
16.672.549

2.203.567
3.650.143
9.467.889
15.321.599

Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

326.254
562.942
889.196

1.041.238
2.125.735
3.166.973

253
253

0
0

1.798.869
1.798.869

885.131
885.131

0
0
0
0

15.500.000
988.218
886.368
17.374.586

Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter
I alt
Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
I alt
Ekstraordinære omkostninger
Nedskrivning ejendomme
Éngangsomkostninger i forbindelse med flytning
Afskrivning inventar/udstyr ifm. Flytning
I alt
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Noter
11 Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Anskaffelsessum 1. januar 2020
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Anskaffelsessum 31. december
2020
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo
Årets af- og nedskrivninger
Tilbageførte af- og nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

Inventar

Transportmateriel

181.174.178
6.313.105
81.506.034

941.577 16.591.637
0
973.909
227.975 4.996.067

0
135.500
0

105.981.249

713.602 12.569.479

135.500

Udstyr

32.066.400

690.692

9.110.053

0

2.040.209
27.709.166

69.887
227.975

998.695
4.879.294

22.629
0

6.397.443

532.604

5.229.454

22.629

99.583.806 180.998

7.340.025 112.871

122.900.000 kr.

Offentlig ejendomsvurdering af
grunde og bygninger, jf. SKAT pr. 1.
oktober 2020:
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Noter
12

13

14

15

16

17

2020

2019

Egenkapital i øvrigt
Saldo pr. 1. januar
Årets resultat
Øvrige bevægelser:
- Ekstraordinær omkostning
- Finansielle instrumenter
Saldo pr. 31. december

35.681.052
11.723.607

59.644.040
-4.773.787

0
-122.427
47.282.232

-17.374.586
-1.814.615
35.681.052

Realkreditgæld
Amortiseret kostpris 31. december
Langfristet del af realkreditgæld
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld i alt
Afdrag der forfalder efter 5 år

62.444.591
62.444.591
2.708.139
65.152.730
52.324.628

62.618.354
62.618.354
2.596.246
65.214.600
52.372.857

3.788.522
3.788.522

3.666.096
2.333.472

0
0
0

18.000.000
10.007.130
7.992.870

99.583.806
65.152.730

149.107.778
65.214.600

0

1.320.000

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter, udløb 28. december
2029
Finansielle instrumenter i alt
Gæld til pengeinstitutter
Oplysning om kassekredit maksimum
Anvendt kassekredit ultimo
Resterende trækningsmulighed, kassekredit
Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
Grunde og bygninger med regnskabsmæssig
værdi på
Bogført værdi af sikret gæld
Andre forpligtelser
Lejeaftale med Athenevænget ApS om Leje af
Athenevænget 4 perioden 1. januar – 31. august
2020
Forpligtelsen udgør
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Særlige specifikationer
2020

2019

32.401

272.144

58.868.259
10.347.478
801.716
70.017.453

67.174.842
11.137.756
804.854
79.117.452

0

0

0

0

235.000
49.229
284.229

229.000
191.973
420.973

Udlagte aktiviteter
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre
Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt
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.
Revision
Honorar for lovpligtig revision
Andre ydelser end revision
Revision i alt
2020

2019

2018

2017

I ALT

2.060.375 2.467.106 1.946.362 1.955.310

8.429.153

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) i Danmark

Indtægter
Direkte og indirekte lønomkostninger
Andre direkte og indirekte omkostninger
Resultat
Akkumuleret resultat (egenkapital)

486.928

886.494

1.114.813 1.032.653
458.634
2.134.644
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547.959

604.257

628.954

2.606.633

835.303 1.008.251

3.991.020

506.802

318.105 1.831.500

Særlige specifikationer
Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen
Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen
Bygninger
0
6.313.105
6.313.105

Nyt
Brugt
I alt

Inventar
973.909
0
973.909

Transport
135.500
0
135.500

Særlige specifikationer
Specifikation over afsluttede projekter
Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen
Afsluttede Senest
projekter forelagt

Byggestart

Forbedringsarbejde

2019

Forventet Faktisk afslut- Godkendte
Faktisk
afslutning ningstidspunkt budgetteret
totaludv. byggetotaludgift
gift
start
2020
2020
3.700.000 4.113.248

It- omkostninger
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)
It- systemdrift
It- vedligehold
It-udviklingsomkostninger
Udgifter til it-varer til forbrug
I alt
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2020

2019

642.673
2.657.416
0
261.454
201.839
3.763.382

579.589
2.867.381
19.178
321.690
612.814
4.400.652

