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Oplysninger om institutionen 
Institutionen 

 
Den Selvejende Institution 
EUC Sjælland 
Jagtvej 2 
4700 Næstved 
 
Hjemstedskommune: Næstved 
 
Tlf.nr. 55 75 33 00 
Email: eucsj@eucsj.dk 
Hjemmeside: www.eucsj.dk 
 
CVR nr.: 22 02 90 37 
Institutionsnummer: 373-401 
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 
 
Institutionen har herudover afdelinger på nedenstående adresser: 
 
Haslev: 
 Skolegade 21 
 Finlandsgade 18 
 
Næstved: 
 Sneppevej 51-61 
 Malervænget 4 
 
Køge: 
 Campusbuen 31 
 
 
 

Bestyrelsen 
 Johannes Jacobsen, formand (Udpeget af Dansk El-Forbund) 
 Peter Jakobsen, næstformand (Udpeget af Byggeriets Arbejdsgivere) 
 Anders Petersen (Udpeget af Tekniq) 
 Poul-Erik Pedersen (Udpeget af Dansk Industri) 
 Kim Rozalski (Udpeget af 3F) 
 Jørgen Madsen (Udpeget af Dansk Metalarbejderforbund) 
 Carsten Rasmussen (Udpeget i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Næstved, Faxe og 

Køge Kommuner) 
 Maria Stærke (Udpeget af EUC Sjællands bestyrelse – på baggrund af særligt kendskab til de 

videregående uddannelser) 
 Kurt Fossnie (Medarbejderrepræsentant for pædagogisk personale) 
 Tina Nielsen (Medarbejderrepræsentant for teknisk administrativt personale) 
 Victor Thomsen (elevrepræsentant for HTX) 
 Vakant (elevrepræsentant for EUD) 
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Direktion 
John Norman, direktør 
 
 

Formål 
Institutionens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende 
uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. 
 
Institutionen udbyder endvidere rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings - og 
kursusvirksomhed. 
 
 
Bankforbindelser 

Danske Bank A/S 
Nykredit Bank A/S 
 
 
Revision 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Handelsskolevej 1 
4700 Næstved 
 
CVR nr.: 32 89 54 68 
Tlf.nr. 55 77 08 77 
Email: naestved@beierholm.dk 
 
 
 

mailto:naestved@beierholm.dk


Påtegninger Ledelsespåtegning 

Side 4 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 
for EUC Sjælland. 
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendt-
gørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regn-
skabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: 
 

 At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 
eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-
destgørende. 

 At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemm else med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. 

 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. 

 
Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 7 i lov om insti-
tutioner for erhvervsrettet uddannelser. 
 
 
Næstved, den 2. april 2019 
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Næstved, den 2. april 2019 
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Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende Institution EUC Sjælland for regnskabsåret 
01.01.18 - 31.12.18, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapi-
talopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter samt særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbej-
des efter 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, det vil sige udarbej-
det i overensstemmelse med statens regnskabsregler. 
 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 
om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymna-
siale 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 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 vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  
 
Rigsrevisor er uafhængig af institutionen i overensstemmelse med rigsrevisorloven § 1, stk. 6, og 
den godkendte revisor er uafhængig af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske 
regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vi har 
begge 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 hensee nder er rig-
tigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvi-
dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab 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 driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at ud-
arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-
ten har til hensigt at likvidere institutionen, 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  
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yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsmini-
steriets 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., al-
tid 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 træf-
fer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisnings-
ministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved instituti-
oner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herud-
over: 
 

 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 sam-
mensværgelser, 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 institutionens interne kontrol. 

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institu-
tionens 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. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte 
driften. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet el-
ler vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation. 
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 sta-
tens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrap-
porteringen. 
 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen 
har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelig-
hed, produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisi-
onsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltnings-
revision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvalt-
ningsrevision 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. 
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Ledelsesberetning 
Præsentation af institutionen 

Mission…..hvorfor er vi her? 
EUC Sjælland omsætter viden til kompetencer til brug for fremtidens arbejdsmarked.  
 
Vision…..hvor skal vi hen? 
EUC Sjælland vil være den erhvervsskole der uddanner mennesker til gavn for lokale virksomheder, 
organisationer, og samfundet som helhed. 
 
Det opnår vi gennem et godt læringsmiljø, højt kvalificerede medarbejdere og ved at inddrage trends 
og behov fra det omgivende samfund i tæt samarbejde med Erhvervslivet og vidensorganisationer 
lokalt, nationalt og internationalt. 
 
Mål…..hvad styrer vi efter? 
EUC Sjælland har 4 overordnede indsatsområder, hvor der inden for hver er beskrevet en målformu-
lering og sat resultatmål: 
 

 Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde 
- Vi vil skabe større arbejdsglæde gennem udvikling af kultur og organisation.  

 Vækst  
- Vi vil skabe bæredygtig vækst i antal årselever i forhold til udbud og efterspørgsel.  

 Kvalitet i undervisningen 
- Vi vil sikre, at flere gennemfører deres uddannelse og at vores elever bliver så dygtige og 

livsduelige som de kan. 

 Digitalisering 
- Vi vil sikre, at der til alle administrative arbejdsgange, hvor det giver mening, findes digi-

tale løsninger.  
- Vi vil sikre at anvendelse af digitale medier og undervisningsmaterialer bliver en naturlig 

og integreret del af det at lære på EUC Sjælland. 
 
Opgaver 
Institutionens hovedopgave er at uddanne elever og kursister i teknisk faglige uddannelser, teknisk 
gymnasium samt efter- og videreuddannelser. Institutionen understøtter endvidere virksomheders 
vækst og udvikling i form af rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings - og kur-
susvirksomhed. 
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Årets faglige resultater 

Med skolens værdier og pædagogiske grundlag, ønsker EUC Sjælland at skabe en skole, hvor der 
stilles krav til eleverne, men også at skabe et miljø, hvor eleverne respekteres, bliver mødt i øjen-
højde og får den nødvendige opmærksomhed. Med andre ord en rummelig skole for alle elever uan-
set baggrund. 
 
Med udgangspunkt i værdigrundlaget har 2018 fortsat været et år med et klart fokus på at løfte 
kvaliteten af vores uddannelser samt øge tilfredsheden blandt vore elever, medarbejdere og kunder 
generelt. 
De gennemførte tiltag viser, at der fortsat er en høj grad af tilfredshed med skolens arbejde blandt 
elever og virksomheder, hvilket blandt andet aflæses i de spørgeundersøgelser, der regelmæssigt 
foretages blandt skolens interessenter. 
Vi tror på at størst mulig stabilitet og forudsigelighed i arbejdet giver tilfredshed og kvalitet i arbej-
det. Derfor har der i 2018 været et stort fokus på planlægning, struktur og optimal udnyttelse af 
ressourcerne. 
 
I 2018 har der været arbejdet intensivt med aktiviteterne omkring talentudvikling og de regionale 
og nationale mesterskaber i Skills. DM i Skills har været brugt som løftestang for arbejdet, og det 
har resulteret i, at skolen er repræsenteret i 7 konkurrencer med ikke færre end 9 deltagere ved 
dette års DM, som afvikles til april i Næstved. På EUC Sjælland har vi igen i 2018 afholdt skoleme-
sterskaberne i Skills ved Næstved Storcenter. Under sloganet ”Håndværkerguld” har vi skabt stor 
opmærksomhed og bidraget til, at erhvervsuddannelserne er kommet på dagsordenen, ligesom den 
faglige stolthed og identitet omkring fagene er blevet styrket.  Vi fortsætter med ”Håndværkerguld”-
kampagnen, dog tilpasset de løbende aktiviteter. De lokale skolemesterskaber er i 2019 planlagt at 
skulle afholdes i Køge. 
 
 
 



Ledelsesberetning Økonomiske hoved- og nøgletal 

Side 11 

 

Økonomiske hoved- og nøgletal 

 

  2018 2017 2016 2015 2014 

 mio mio mio mio mio 

 kr. kr. kr. kr. kr. 

Resultatopgørelse:      

Omsætning 198,1 198,2 203,6 217,6 230,6 

Heraf statstilskud 157,5 161,5 165,3 180,8 189,3 

Omkostninger 193,2 196,4 200,8 213,8 218,8 

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 4,9 1,8 2,7 3,8 11,8 

Finansielle poster -4,4 -6,1 -7,8 -6,8 -7,2 

Resultat før ekstraordinære poster 0,5 -4,3 -5,1 -3,0 4,6 

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 -13,8 0,0 

Årets resultat 0,5 -4,3 -5,1 -16,8 4,6 

      

Balance:      

Anlægsaktiver 372,1 369,5 362,3 357,2 383,2 

Omsætningsaktiver 11,4 26,0 58,5 41,1 44,7 

Balancesum 383,5 395,5 420,8 398,4 427,8 

Egenkapital * 105,8 113,1 116,2 126,3 140,7 

Hensatte forpligtelser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Langfristede gældsforpligtelser 219,2 218,6 229,6 183,2 205,5 

Kortfristede gældsforpligtelser 57,4 62,7 75,0 88,8 81,6 

      

Pengestrømsopgørelse      

Driftsaktivitet 5,4 -10,4 -6,1 -4,8 11,9 

Investeringsaktivitet -11,2 -13,6 -11,8 24,9 -14,0 

Finansieringsaktivitet -7,9 -8,7 40,0 -19,6 31,8 

Pengestrøm, netto -13,7 -32,7 22,2 0,5 29,6 

Likvider primo 14,7 47,4 25,2 24,7 -4,9 

Likvider ultimo 1,0 14,7 47,4 25,2 24,7 

Resterende trækningsmulighed 12,5 22,2 55,8 4,5 0,9 

Samlet likviditet til rådighed 16,0 36,9 103,1 33,2 32,8 

      

Nøgletal      

Overskudsgrad (%) 0,3 -2,2 -2,5 -1,4 2,0 

Likviditetsgrad (%) 19,9 41,4 78,0 46,3 54,8 

Soliditetsgrad (%) 27,6 28,6 27,6 31,7 32,9 
 
 
* Egenkapital var incl. hensættelse i 2016 og tidligere . 
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Årselever 

 Budget       

  2018  2018 2017 2016 2015 2014 

Erhvervsuddannelser:        

Grundforløb 532  483 525 492 634 822 

   Heraf EUX grundforløb 49  42 53 58 63 62 

Hovedforløb 288  304 304 301 332 360 

   Heraf EUX hovedforløb 15  20 21 16 14 16 

Intro og brobygning 76  73 66 78 80 73 

Erhvervsuddannelser i alt 896  860 895 871 1.046 1.255 

Andre uddannelser:        

Skolepraktik 100  74 94 125 160 158 

HTX 462  439 434 400 386 377 

EUX 24  26 23 25 19 3 

AMU 128  116 97 121 114 158 

ÅU 0  0 0 0 0 0 

Andre uddannelser i alt 714  655 648 671 679 696 

          

Uddannelser i alt 1.610  1.515 1.543 1.542 1.725 1.951 

        

IDV (indtægtsdækket virksomhed) DK 22  43 65 25 22 7 

Skolehjem 48  42 48 51 67 89 

Skolehjem, privatister 150  150 160 136 118 110 

Skolehjem i alt 198  192 208 187 185 199 

        

Skolen i alt 1.830  1.750 1.816 1.754 1.932 2.157 
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Forlagt undervisning 

Aktivitet udført på andre institutioners godkendelse (Indlån)    

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Erhvervsuddannelser 0 0 0 0 0 0 

AMU-uddannelser 0,6 0,4 0,7 0,3 0,7 0,7 

Anden aktivitet 0 9,1 24,3 20,6 9,7 0 

Andet 0 0 0 0 0 0 

 

Aktivitet udført af andre på institutioners godkendelse (Udlån)    

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Erhvervsuddannelser 2,2 3,3 3,9 5,0 2,8 2,0 

AMU-uddannelser 0,8 0,8 1,8 1,1 3,4 3,1 

Anden aktivitet 0,3 7,8 16,9 26,9 27,1 0 

Andet 0 0 0 0 0 0 

 
 

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 

 

Frafald opgjort i % 2017 2016 2015 2014 2013 

Erhvervsuddannelser, grundforløb 21,3% 22,2% 31,3% 29,2% 26,0% 

 
 

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser 

 

Uddannelse 2017 2016 2015 2014 2013 

HTX 73% 77% 75% 71% 70% 

 
 

Arbejdstidens anvendelse 

Andel af lærernes arbejdstid med elevsamvær. 
 

Uddannelsesområde 2017 2016 2015 2014 2013 

Indikator 1 + 2 1 + 2 1 + 2 1 + 2 1 + 2 

Erhvervsuddannelser, EUD 41,8% 48,9% 46,9%     

Erhvervsuddannelser, EUX 44,2% 46,7% 49,0%     

Gymnasiale uddannelser, HTX 24,2% 28,2% 24,4%     
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 2018 2017 2016 2015 2014 

Årsværk      

Ledelses-  og administrationsårsværk pr. 100 årselever 2,1 2,2 2,2 2,0 1,7 

Øvrige årsværk pr. 100 årselever 2,2 2,3 2,6 2,5 2,1 

      

Lønomkostninger pr. 100 årselever i 1000 kr.      
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemfør-
sel 5.580 5.442 5.492 5.717 5.026 

Lønomkostninger øvrige 1.935 1.904 1.882 1.545 1.446 

Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt 7.515 7.347 7.374 7.262 6.472 

Lønomkostninger i pct. af omsætningen 66,4% 67,3% 63,5% 64,5% 60,5% 

      

      

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring      

 2018 2017 2016 2015 2014 

Aktivitetsstyring      

Årsværk pr. 100 årselever 15,9 16,1 17,1 16,6 15,2 

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever 11,6 11,6 12,3 12,2 11,3 

      

Kapacitetsstyring      

Kvadratmeter pr. årselev 36,3 35,7 35,7 32,7 29,0 

Huslejeudgifter pr. kvadratmeter 151,5 170,9 262,5 229,1 211,1 

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter 92,9 99,7 80,6 106,0 107,6 

      

Finansielstyring      

Finansieringsgrad (%) 58,9 59,2 63,4 51,3 53,6 

Andel af realkreditlån med variabel rente (%) 100 100 100 100 100 

Andel af realkreditlån med afdragsfrihed (%) 0 0 0 0 0 
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Definitioner og opgørelsesmetoder for nøgletal: 

 
 
Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster * 100 / 
  Omsætning i alt 
 
Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver * 100 / 
  Kortfristede gældsforpligtelser i alt 
 
Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo * 100 / 
  Samlede aktiver 
 
Årselev = En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning 
 
Årselever eksklusive = Antal årselever, der kun modtager undervisning eller deltager 
Kostelever  på kurser. 
 
Årselever, som samtidigt = Antal årselever, som modtager undervisning eller deltager på 
bor på kostafdeling  kurser og samtidig bor på kostafdelingen. 
 
Årselever, indtægtsdækket = Kursister, som modtager undervisning ved afholdelse af 
Virksomhed  kurser under indtægtsdækket virksomhed. Omsætningen 
  omregnes til årselever, dvs. omsætning divideret med 
  gennemsnitlige indtægt pr. kursusområde er lig med antal 
  årselever 
 
  Konsulentbistand afhold under indtægtsdækket virksomhed 
  medtages ikke 
 
Årselever i alt = Årselever eksklusive kostelever + Årselever, som samtidigt 
  bor på kostafdeling + Årselever, indtægtsdækket virksomhed 
 
Årsværk = Gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere inkl. 
  deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. 
  Årsværksnormen er 1.924 timer 
 
Ledelse og administration = Årsværk – ledelse og administration x 100 / årselever i 
Pr. 100 årselever  alt 
 
Øvrige årsværk pr. 100 = Årsværk marketing + bygningsdrift + aktiviteter med 
årselever  særlige tilskud + administrative fællesskaber (vært) i alt x 
  100 / årselever i alt 
 
Lønomkostninger vedr. = Lønomkostninger til undervisningens gennemførsel * 
undervisningens  100 / årselever i alt 
gennemførsel pr 100 
årselever 
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Lønomkostninger øvrige = Lønomkostninger til ledelse og administration + 
Pr 100 årselever  marketing + bygningsdrift + aktiviteter med særlige 
  tilskud + administrative fællesskaber (vært) * 100 / 
  Årselever i alt 
 
Lønomkostninger i alt pr. = Lønomkostninger pr. 100 årselever, undervisningens 
100 årselever  gennemførsel + Lønomkostninger pr. 100 årselever, 
  øvrige 
 
Lønomkostninger i pct. af  = Lønomkostninger i alt x 100 / omsætning i alt 
omsætningen 
 
 
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring 
 
Aktivitetsstyring 
Årsværk pr. 100 årselever, = Årsværk i alt x 100 / årselever i alt 
 
Undervisningsårsværk pr.  Årsværk - undervisningens gennemførsel x 
100 årselever  100 / årselever i alt 
 
Kapacitetsstyring: 
Kvadratmeter pr. årselev = Samlet antal kvadratmeter / årselever i alt 
 
Huslejeudgifter pr. = Samlet omkostning til husleje / Samlet antal 
kvadratmeter = kvadratmeter 
 
Forsyningsomkostninger = Samlet omkostning til forsyning / Samlet antal 
pr. kvadratmeter  kvadratmeter 
 
 
Finansielstyring: 
Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser * 100 / 
  Materielle anlægsaktiver 
 
Andel af realkreditlån med = Andel af realkreditlån med variabel rente x 100 / 
variabel rente i pct.  Samlede realkreditlån 
 
Andel af realkreditlån med = Andel af realkreditlån med afdragsfrihed x 100 / 
Afdragsfrihed i pct.  Samlede realkreditlån 
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Økonomiske resultat 

I 2018 blev årets resultat et overskud på 0,5 mio. kr.,  og dermed 0,3 mio. kr. større end det budget-
terede resultat på 0,2 mio. kr. Resultatet svarer til en overskudsgrad på 0,3%. 
 
Resultatet i 2018 er især påvirket af det generelle omprioriteringsbidrag, der siden 2016 har været 
vedtaget af Folketinget som en del af Finansloven, og har betydet en årlig reduktion af taxametrene 
på 2%. Derudover har skolen sidst på året omlagt porteføljen af finansielle derivater, hvilket har 
medført en reduktion af de finansielle omkostninger i 2018. 
Der har løbende i 2018 været gennemført en tilpasning til aktivitetsniveauet – såvel organisatorisk 
som omkostningsmæssigt. Aktivitetsniveauet har været præget af en generel lavere tilgang til er-
hvervsuddannelserne, hvilket på EUC Sjælland kan ses som et samlet fald i årseleverne på uddannel-
serne på 1,8%.  
 
Ledelse betragter overordnet årets resultat som tilfredsstillende. 
 
Omsætning 
Den samlede omsætningen i 2018 blev 198,1 mio.kr., som også stort set også svarer til omsætningen 
i 2017. Statstilskuddet er dog 2,5% lavere i 2018, hvilket er en direkte konsekvens af ompriorite-
ringsbidraget og den lavere aktivitet. Det lavere statstilskud opvejes af en relativ stor stigning i del-
tagerbetaling og andre indtægter på 10,7%. Ud over deltagerbetalinger indeholder posten også ind-
tægter vedrørende skolehjem og projekter, som begge er steget i forhold til 2017.  
 
Omkostninger 
De samlede omkostninger i 2018 blev reduceret med 1,6% i forhold til 2017, hvilket svarer til et fald 
på 3,1 mio.kr. På grund af færre årselever kan det dog konstateres, at de samlede omkostninger pr. 
årselev steg med 2,1%.  
 
Isoleret set er lønomkostningsposten reduceret med 1,4%, svarende til 1,9 mio.kr. På trods af de 
løbende tilpasninger er de samlede lønomkostninger pr. årselev dog steget med 2,3%. Når det ikke 
har været muligt at reducere lønomkostningerne pr. årselev skyldes det primært, at der på enkelte 
uddannelser er en forholdsvis lav klassekvotient, som hænger sammen med at de er kvotebe lagt 
eller der er en lav søgning. Da lønomkostningerne udgør ca. 68% af de samlede omkostninger, er der 
stor fokus på at ressourcebehovet løbende tilpasses aktivitetsniveauet.  
 
Øvrige driftsomkostninger er fra 2017 til 2018 faldet med 6,5%, hvilket er 3,7 mio.kr. hvoraf 2,2 
mio.kr. vedrørende undervisningens gennemførsel.  
I alt er de øvrige driftsomkostninger pr. årselev i 2018 reduceret med 2,9%. 
 
Afskrivningerne er i 2018 steget med 2,4 mio.kr. og udgør nu 4,6% af de samlede omkostninger , 
svarende til 8,8 mio.kr. Stigningen hænger sammen med de relative store om- og tilbygninger, som 
har været gennemført for at forbedre undervisningsmiljøet og samtidig reducere behovet for lejede 
lokaler og pavilloner. Med færre planlagte investeringer forventes afskrivningerne fastholdt på det 
nuværende niveau de kommende år. 
 
De finansielle poster er i 2018 ca. 1,8 mio.kr. under niveauet i 2017, og skyldes det fortsat lave 
renteniveau samt at porteføljen af finansielle derivater blev omlagt sidst i 2018. I 2019 forventes de 
finansielle omkostninger igen at være tilbage på 2017-niveauet svarende til ca. 6,4 mio.kr. 
Omlægningen af de finansielle derivater betyder, at rentesikringen på skolens variabelt forrentede 
realkreditlån fremadrettet vil være i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne finansielle 
politik, der foreskriver at 80% af gældsporteføljen som udgangspunkt er renteafdækket.  
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Investeringer 
I 2018 har investeringerne i alt været 19,3 mio. kr., hvoraf 14,1 mio.kr. vedrører om- og tilbygninger 
og 5,2 mio.kr. knytter sig til indkøb af udstyr og inventar. 
Projektet med ombygningen af Campusbuen 31 i Køge er afsluttet og har betydet at transportcen-
teret, som ellers tidligere har gennemført aktiviteterne på en lejet adresse i Køge, nu er flyttet til-
bage til skolen. 
Ligeledes er der på Campusbuen blevet bygget en ny koldhal med sten- og jordcenter til murer-, 
struktør- og kloakuddannelserne. 
Investeringer i nyt byggeri, inventar og udstyr er i 2019 underlagt den af Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitets investeringsramme, og er budgetteret til 2 mio.kr.  
 
 
Hovedaktiviteter 
 
Grundforløb 
Samlet har der i 2018 været 8% færre elever på grundforløbene end i 2017. Det positive er dog, at 
vi har oplevet en næsten uændret søgning til grundforløb 1 (GF1) på trods af den ellers generelt 
faldende søgning til erhvervsuddannelserne. I alt var der 136 årselever på GF1 i 2018. 
På grundforløb 2 (GF2) var der 347 årselever i 2018, hvilket er 40 (10%) færre elever end 2017. 10 
af de 40 årselever vedrørte EUX GF2, hvor tilbagegangen har været 35%. 
De største enkelte fald i årseleverne på EUD GF2 var på maleruddannelsen og tandklinikuddannel-
sen, hvor der var henholdsvis 13 (37%) og 12 (42%) færre årselever. En væsentlig årsag hertil er , at 
netop disse to uddannelser også er blevet kvotebelagt ligesom frisøruddannelsen.  
Selv om der har været et generelt fald i elevtallet, er der også fremgang på enkelte uddannelser, og 
blandt andet er har det været meget positiv at konstatere, at både murer og vvs-uddannelsen, som 
ellers har haft en vigende søgning, igen i 2018 har haft en fremgang på henholdsvis 4 og 11 årselever.  
 
Hovedforløb 
På trods af at der har været færre elever på grundforløbene, har det samlede elevtal på hovedforlø-
bene reelt være uændret i forhold til 2017. En god overgangsfrekvens fra grundforløbene og flere 
elever i mesterlæreordningen bidrager blandt andet hertil. Der har i alt været 304 årselever på ho-
vedforløbene i 2018, hvoraf de 21 årselever gik på EUX. 
 
Intro- og brobygningsforløb 
Efter at intro- og brobygningsaktiviteten faldt til 66 årselever i 2017, er den i 2018 igen ved at være 
på det ønskede niveau. I alt har der været en fremgang på 10% svarende til næsten 7 årselever, så 
der sammenlagt har været 73 årselever. Dette anses som vigtigt, eftersom aktiviteten er en væsent-
lig pipeline til EUC Sjællands øvrige uddannelser, og der internt har været fokus på at gennemføre 
intro- og brobygningsforløbene. 
 
Teknisk gymnasium, HTX og EUX 
Igen i 2018 har antallet af årselever på HTX sat rekord. Således var der i alt 439 årselever, hvilket er 
knapt 5 årselever flere end i 2017. Der arbejdes stadig intensivt på HTX med implementeringen af 
den nye gymnasiereform, ligesom der har været arbejdet med at forbedre undervisningsmiljøet, så 
det bedre understøtter nye undervisningsformer og elevernes forventninger til et moderne under-
visningsmiljø.  
På EUX har der også været en fremgang i elevtallet. Samlet har der været 26 årselever på den stu-
dierettede del af EUX i 2018 og dermed 3 årselever flere end i 2017. 
  



Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat 

Side 19 

 
Praktikcenter og praktikpladsopsøgende arbejde 
Overordnet er det i 2018 som helhed lykkedes at få elever ud i uddannelsesaftaler efter endt grund-
forløb. I 2018 har skolen indgået 1.292 uddannelsesaftaler, og det er en lille stigning i forhold til 
2017. Der er indgået 287 ordinære aftaler og 297 restaftaler, hvilket begge dele er udtryk for stig-
ninger i den rigtige retning. Derimod har der været et fald i delaftaler fra 84 til 33 aftaler i 2018 samt 
et mindre fald i korte aftaler. Samlet set er dette dog i overensstemmelse med de overordnede 
politiske intentioner på praktikpladsområdet.  
Vi oplever samtidigt at have et fald i praktikcenter elever som både skyldes de gode konjunkturer og 
skolens indsats omkring praktikpladsundervisning på grundforløb 2.  
Sammenlignet med alle skoler på landsplan, får EUC Sjælland flere elever ud i praktik efter grund-
forløb 2. Strategien for det praktikpladsopsøgende arbejde fortsættes, både for elever på grundfor-
løb og for elever der kommer forbi praktikcenteret. 
 
Efteruddannelse 
Der har været et generel stigning i AMU-aktiviteterne hos EUC Sjælland, som nu er nået op på 116 
årselever i 2018. Det er 19 årselever flere end i forhold til 2017, og svarer til en stigning på 20%. Et 
områder der især har oplevet en relativ stor vækst, er efteruddannelse på kloakområdet, som har 
haft 11 årselever mere i 2018. At AMU-aktiviteterne igen er i vækst, anses som vigtigt for at bibe-
holde et bredt udbud og for at konsolidere sig som en væsentligt udbyder af efteruddannelse i om-
rådet. 
 
Skolehjem 
På skolehjemmet har der i lighed med undervisningsområdet været et generelt  lavere elevtal. De 
ordinære skolehjemselever er med 42 årselever i 2018 ca. 6 årselever under sidste års niveau. Også 
privatister, som blandt andet er elever som går på andre uddannelsesinstitutioner, har der været 
færre af, og er faldet med 10 årselever og ender dermed med 150 årselever i 2018.  
Samlet har der været 192 årselever i 2018, og selv om det er et fald på 16 i forhold til 2017, er det 
stadig et højt antal, da 2017 med 208 årselever havde et historisk højt niveau. 
 
 
Andre aktiviteter 
 
Udviklings- og kvalitetsaktiviteter 
Der arbejdes løbende med udvikling- og kvalitetsaktiviteterne – både som projekter og som en inte-
greret del af arbejdet med skolens kvalitetsårshjul.  
Af eksempler på interne og eksterne arbejder kan nævnes: 
 

 På voksen- og efteruddannelsesområdet arbejder EUC Sjælland med at få certificeret skolens 
egenudviklede e-læringsmoduler hos National Videnscenter for e-læring. Der satses på at 
have de to første moduler certificeret i april måned. Certificeringen skal sikre kvaliteten af 
modulerne og der er en forventning om at det vil styrke skolen i konkurrencen med andre 
udbud. 

 EUC Sjælland er leadpartner i projektet ”Skills – det rigtige valg”. Et Regionsprojekt som skal 
fremme erhvervsuddannelserne og støtte op om DM i Skills 2019 i Næstved. Her har skolen 
udviklet undervisningsmateriale til folkeskolerne med fokus på erhvervsuddannelserne samt 
en APP, der kan støtte eleverne i deres uddannelsesvalg. 

 Derudover deltager skolen i en række andre udviklingsprojekter, der blandt andet omfatter 
"Fra folkeskole til erhvervsuddannelse”, som er rettet mod folkeskoleelever, og ”Digitale 
veje til vækst”, som er rettet mod kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder. 
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Internationale aktiviteter 
I 2018 har EUC Sjælland fortsat det internationale arbejde på skolen, hvor den primære aktivitet har 
været at sende elever ud på Erasmus ophold (EU-finansieret projekt). Der har hovedsageligt været 
praktikcenter elever, der har været udsendt. Skolen har et samarbejde med andre skoler samt pro-
jektsekretariatet på CELF, og igennem dette samarbejde har EUC Sjælland mulighed for at sende 
skolens elever til Sydtyskland. Denne mulighed er blevet udnyttet med stor succes, og der har været 
sendt elever afsted enkeltvis eller i mindre grupper. Eleverne vokser både fagligt og personligt, hvil-
ket også hjælper dem i deres praktikpladssøgning, når de kommer hjem. Derudover har der også 
været en elev afsted på PIU ophold (finansieret via AUB-midler).  
Skolen inddrager muligheden for at rejse ud via Erasmus og PIU i praktikpladsundervisningen på 
grundforløb 1 og 2, hvilket har betydet at interessen for det internationale er stigende. EUC Sjælland 
har desuden medvirket til udarbejdelsen af hjemmesiden Storverden.dk, hvor der vises film og for-
tælles historier fra elever, der har været afsted. 
 
Markedsføring og kommunikation 
Markedsføringsaktiviteterne var i 2018 på et mindre niveau end i 2017. En medarbejderreduktion i 
2017 påvirkede aktiviteterne væsentligt, ligesom besparelser på driftsbudgettet i 2018 har haft be-
tydning for aktiviteterne. Det store arbejde med at omlægge og forankre aktiviteterne, fra mere 
traditionelle medier til de sociale medier, forsatte i 2018. 
Persondataforordningen med de ændrede krav til EUC Sjællands brug og opbevaring af persondata 
i form af billeder og udtalelser mm. har stor betydning for arbejdet, da det er gennemgribende værk-
tøjer for aktiviteterne i markedsføring og kommunikation. Derudover har der været arbejdet med 
skolens hjemmeside, herunder også kursusmodulet. Disse arbejder pågår også i 2019.  
Skills har været en stor aktivitet i 2018. Lokalmesterskaberne, der var placeret ved Bilka i Næstved, 
var dobbelt så stor som i 2017. Derudover har EUC Sjælland i 2018 været vært for 9 regionsmester-
skaber ved de regionale Skills – hvilket var 4 gange større end vores normale værtsskab. Det betød 
at EUC Sjællands markedsførings- og kommunikations aktiviteter til Skills arrangementerne har være 
betragteligt større end i 2017. Der har ligeledes været gennemført flere Åbent Hus-arrangementer, 
hvor der har været stor søgning og interesse for skolen og dens uddannelser, hvilket vurderes som 
en god indikator på en positiv udvikling fremadrettet. 
Aktiviteterne for 2019 forventes på niveau med 2018, med særligt stort fokus på DM i skills som 
afholdes i Næstved. 
 
Social ansvarlighed 
I 2018 har 3,3% af medarbejderne været ansat under sociale klausuler, hvormed forpligtelserne på 
området overholdes. 
Der er stadig stor fokus på at øge medarbejdertrivslen og forbedre arbejdsmiljøet, og de allerede 
opnåede forbedringer i 2017 er brugt som løftestang for det fortsatte arbejde på området i 2018. 
 
Energi/miljø 
Optimering af energiforbruget har siden 2006 været et fokusområde på EUC Sjælland, og ambitio-
nen har siden den lovbestemte reduktion blev kendt, været højere end denne. Med udgangspunkt 
i forbruget fra 2006, har EUC Sjællands egen målsætning for 2020 været:  

 Varmeforbruget skal være reduceret med mindst 25%. 

 Elforbruget skal være reduceret med mindst 25% 

 Vandforbruget skal være reduceret med mindst 25% 

 CO2 udledningen hidrørende energiforbruget skal være reduceret med mindst 25% 
Energiregnskabet for 2018 viser en fortsat, om end mere moderat optimering af energi- og vandfor-
bruget pr. m2 i forhold til 2017, men skolen er foran både egne målsætninger samt lovbestemte krav 
om optimering og begrænsninger af forbruget.  
Varmeforbruget og el-forbruget pr. m2 blev reduceret med henholdsvis 0,8% og 2,3% i 2018 og 
CO2 belastningen for fjernvarme, gas og el er også reduceret med 0,5%. 
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Bygningsstrategi 
EUC Sjælland har stadig en overordnet strategi om at tilpasse og udnytte skolens bygningsmasse 
bedst muligt, samt sikre et godt og inspirerende lærings- og arbejdsmiljø. 
 
På skolens adresse Campusbuen 31 i Køge har der været gennemført en om- og tilbygning, så leje af 
lokaler undgås, ligesom det er muligt i 2019 at reducere brugen af pavilloner.  
Arbejdet har ligeledes medført at studiemiljøet omkring HTX og EUX er blevet mere homogent, og 
har fået et moderne udtryk og faciliteter, der modsvarer de studerendes forventninger.  
 
På Jagtvej arbejdes der i lighed med Køge, med at få etableret et samlet område for EUX, der på 
grund af at uddannelsen er en blanding af en gymnasial og faglig undervisning, har haft en blandet 
tilknytning til både HTX og EUD, og derfor ikke for alvor har fået sit eget uddannelsesmiljø. Arbejdet 
indebærer en ombygning af skolens administrationsbygning for at samle markedsføring og kvalite t 
og udviklingsaktiviteterne under samme tag som den øvrige administration, og dermed frigive plads 
til etableringen af et EUX-miljø. 
 
I Haslev er processen med at afhænde ejendommen på Skolegade 21, også kendt som Håndværker-
højskolen, i fuld gang, og der mangler kun Faxe Kommunes behandling af et forslag om ændring af 
lokalplanen, så ejendommen kan sælges som en projektejendom med mulighed for udstykning til 
boliger.  
 
Usikkerhed om fortsat drift 
Der er ikke konstateret forhold, der giver anledning til usikkerhed om fortsat drift. 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling, som har haft betydning ved årsregn-
skabets udarbejdelse, herunder ved indregning og måling af regnskabsposter.  
 
Usædvanlige forhold 
Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, som har bevirket et usædvanligt driftsresultat.  
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 
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Forventet udvikling det kommende år 

EUD området 
Et af målene på EUD området er øget vækst, som blandt andet ønskes nået via et primært fokus på 
at reducere frafald. Arbejdet med dette fortsættes i 2019, og det er målet at skolen har et frafald 
som ligger under landsgennemsnittet. Der har være et særligt fokus på frafaldet på grundforløb 2, 
og de igangsatte initiativer følges tæt. 
 
GF1 starter op i Vordingborg til august 2019, og forventningen er at starte GF2 med tømrer- og/eller 
struktøruddannelse op i januar 2020. I Vordingborg forventer skolen også at afvikle folkeskole akti-
viteter, som f. eks. valgfag, fra efteråret 2019.  
I Greve arbejdes der på at starte folkeskoleaktiviteter op fra efteråret med henblik på at starte GF1 
op i 2020. 
I januar 2019 startede en ny uddannelse op i Køge, GF2 Automatik og proces. Der arbejdes på at 
udbygge og styrke vores Industricenter i Køge, og udbyde en uddannelse mere inden for et år, som 
kan supplere det nuværende udbud.  
 
Fastholdelsesindsats 
EUC Sjælland indsats igennem 2017 og 2018, med et øget fokus på kontaktlærerrollen og 5 ugers 
samtaler med eleverne, samt et styrket samarbejde mellem kontaktlærerne, vejlederne og SSP kon-
sulenterne, har bidraget til øget fastholdelse og forbedret overgangen fra GF1 til GF2. 
Skolen deltager forsat i projekt FAST, finansieret af Den AP Møllerske Støttefond, hvor skolen sam-
men med andre erhvervsskoler og Region Sjælland, arbejder med at forebygge frafald via hurtig 
dialog med eleverne, som blandt andet sker på baggrund af udvidet data udnyttelse samt elevernes 
registerringer via en APP. 
I 2019 forsættes projektet og arbejdet, da indsatserne virker, og der kan konstateres en kontinuerlig 
forbedring af resultaterne. 
 
Kvalitet og udvikling 
I 2018 blev arbejdet med skolens nye kvalitetssystem påbegyndt. Arbejdet skal sikre, at der kommer 
til at ske en endnu højere grad af vidensdeling af de data, som opnås gennem de løbende kvalitets-
målinger. I 2019 vil der blive arbejdet videre på, gennem nyoprettede ERFA grupper, at opsamle og 
omsætte den viden som kommer fra kvalitetssystemet til praksis.   
 
Teknisk gymnasium, HTX og EUX 
Arbejde med implementeringen af den nye gymnasiereform vil blive fortsat i 2019, ligesom arbejdet 
med udviklingen af studiemiljøet og fastholdelse fortsættes. 
Det vil også stadig være stor fokus på at arbejde med det fælles kvalitetssystem for alle de gymna-
siale fag og uddannelser, så det kan ske en kontinuerlig forbedring fastholdelsen.  
Endvidere vil der i 2019 blive arbejdet med en styrket profilering af gymnasierne og deres studieret-
ninger. 
 
Efteruddannelse 
I 2018 blev udviklingen på kursus- og efteruddannelsesområdet vendt, og især på bygge- og anlægs-
området har der været en vækst i rørlæggerkurser og kurser for ledige. Transportafdelingen i Køge 
fandt fodfæste i 2018 efter tilbageflytningen til skolens adresse og bidrog positivt til udviklingen på 
transportområdet i 2018, hvilket forventes at være en tendens, der forsætter ind i 2019. 
Generelt forventer EUC Sjælland en vækst inden for alle skolens brancher på kursus- og efteruddan-
nelsesområdet i 2019. Transport samt bygge- og anlægsområdet har fra starten af 2019 en meget 
høj belægning på de planlagte hold, og på svejsecentret har det været nødvendigt at tilføre faglæ-
rerressourcer. Overordnet udbydes der kurser inden for flere brancher end tidligere, og blandt andet 
vil der i 2. halvår 2019 blive udbudt kurser inden for frisør og tømrerfaget samt en del flere VVS 
kurser. Det forventes også at EUC Sjællands nyudviklede E-learningskurser i større grad kommer til 
at bidrage positivt til væksten i 2019, hvor yderligere E-learningskurser forventes udbudt.  
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Forventninger i budget 2019 
I budgettet for 2019 er indregnet en moderat stigning i elevtallet på 3% i forhold til 2017. 
Stigningen begrundes blandt andet i de før nævnte aktiviteter og tiltag, men i høj grad også i den 
seneste tids øget fokus på erhvervsuddannelserne, hvor der fra politisk side er indgået en aftale ”Fra 
folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, der indeholder flere tiltag i folkeskoler, 
kommuner og erhvervsskoler, som skal øge interessen og søgningen til erhvervsuddannelserne. 
Derudover forventes det, at afholdelsen af DM i Skills i Næstved i 2019 vil have en positiv effekt på 
søgningen. 
 
I budgettet er også indregnet at omprioriteringsbidraget på 2% for erhvervsuddannelserne er annul-
leret i 2019. Dog gennemføres den stadig på øvrige områder, herunder blandt andet på HTX, AMU, 
praktikcenter og skolehjem.  
 
I 2019 forventes der således et positivt årsresultat på 2,2 mio.kr.  
 
Likviditet og renterisiko 
Der har været investeret betydeligt i om- og tilbygninger de sidste par år. Investeringerne er gen-
nemført for at optimere bygningsmassen så leje af lokaler og pavilloner kan minimeres, men også 
for at skabe nogle attraktive og inspirerende rammer, som kan tiltrække unge uddannelsessøgende.  
De største og mest nødvendige om- og tilbygninger er nu gennemført, og investeringsbudgettet for 
2019 er ca. 2 mio.kr. og dermed forholdsvist beskedent i forhold til 2017 og 2018.  
 
Da alle ny- og ombygninger og investeringer i 2017 og 2018 er gennemført ved træk på likviditetsre-
serven og uden yderligere forøgelse af prioritetsgælden, har det betydet en væsentlig reduktion af 
likviditetsreserven. Dog ses der en meget positiv udvikling i pengestrømmen fra driftsaktiviteten. 
Den var således på 5,4 mio.kr. i 2018 mod -10,4 mio.kr. i 2017. Også resultatet af den primære drift 
korrigeret for ikke likvide poster har haft en positiv udvikling på 7,1 mio.kr., og var dermed på 9,2 
mio.kr. i 2018 mod 2,1 mio.kr. i 2017. 
 
Ledelsen vurderer, at der er den fornødne likviditet til at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2019. 
 
EUC Sjælland har i 2018 omlagt porteføljen af finansielle derivater, således af alle realkreditlån med 
variabel rente er afdækket med et renteloft på ca. 1,5% indtil udløb. Skolen følger således den af 
bestyrelsen vedtagne finansielle politik.  
Den negative markedsværdi på tidspunktet for omlægningen var på ca. 17 mio.kr., og indgik i refi-
nansieringen af derivaterne. Close out omkostningerne var ultimo 2018 25,8 mio.kr. , og er indregnet 
i balancen direkte på egenkapitalen. 
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Målrapportering 

Det overordnede politiske mål 

Den nye uddannelsespolitiske målsætning lyder: 
 
Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det 
betyder, at: 

 i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. 

 i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejds-
markedet, være halveret. 

 alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsud-
dannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende 
indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort 
og på længere sigt. 

 
EUC Sjællands arbejde med at opfylde de overordnede uddannelsespolitiske mål indebærer, at sko-
len har skærpet fokus på: 

 at spotte og arbejde med frafaldstruede elever 

 at forberede eleverne bedst muligt til overgangen til hovedforløbene 

 at have en bygningsstrategi som danner basis for et udfordrende og spændende uddannel-
sesmiljø 

 at implementere differentieret undervisning, så elevernes evner matches af tilsvarende ud-
fordringer.  

 
Skolen måler løbende frafaldet på grundforløb og hovedforløb, og tilpasser løbende handlingspla-
nerne, så de afspejler de aktuelle behov for indsatser. 
 
For at nå målene søger skolen også eksternt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, er-
hvervslivet og kommunerne. Det sker blandt andet gennem projekter med uddannelsesfokus, her-
under de unges parathed til uddannelse. 
 
I 2019 gennemføres DM i Skills i Næstved. Det vil skolen bruge aktivt til markedsføring og rekrutte-
ring til vores uddannelser i arbejdet med at nå de politiske mål om at flere skal tage en ungdomsud-
dannelse. Det sker i et tæt samarbejde med kommunerne, folkeskoler, UU og andre erhvervsskoler. 
 
Skolen arbejder ligeledes med at få et endnu tættere samarbejde med Ungdoms- og uddannelses-
vejledninger og Jobcentre, så der er fuld kendskab til de aktuelle uddannelsesmuligheder.  
 
Skolens Praktikcenter spiller også en vigtig rolle og sørger for, at der er en tæt dialog med erhvervs-
livet om at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. 
 
Udviklingen på de enkelte områder er omtalt i ledelsesberetningen under aktiviteter.  
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for EUC Sjælland for 2018 er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsregler og 
principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om regn-
skab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Ad-
ministrative Vejledning. 
 
Årsrapporten for 2018 er aflagt i danske kroner. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
 
Indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.  
 
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 institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå in-
stitutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden års rap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. 
 
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 
Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra 
tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kom-
mende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det f inansår 
tilskuddene vedrører. 
 
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om ind-
tægter 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.  

 
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.  
Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finan-
sielle indtægter eller finansielle omkostninger. 
 
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtje-
ning, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge 
af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.  
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Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgo-
dehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balanceda-
gen, omregnes til balancedagens valutakurs. 
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen hen-
holdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, 
der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 
 
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 po-
ster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet 
eller skøn på de enkelte segmenter. 
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Resultatopgørelse 

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 påli-
deligt og forventes modtaget.  Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Ge-
nerelt om indregning og måling". 
 
Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Deltagerbetaling og an-
dre indtægter m.v., der vedrører andre perioder, periodiseres. 
 
Omkostninger generelt 
Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er 
medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskriv-
ninger og øvrige omkostninger. 
 
Omkostningerne er fordelt på områderne: 
 

 Undervisningens gennemførelse 
 Markedsføring 
 Ledelse og administration 
 Bygningsdrift 
 Aktiviteter med særlige tilskud 
 Administrative fællesskaber, værtsinstitution 
 Kostafdeling (Skolehjem) 

 
Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været mu-
ligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på antal 
årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere.  
 
Fordelingsnøgler 
De indirekte lærerløns omkostninger, dvs. de lønomkostninger, der er knyttet til lærerens tidsfor-
brug end andre formål end undervisninger, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på årselever. 
Indirekte lønomkostninger til ledelse og it-medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling og mø-
der samt afskrivninger vedr. it-udstyr er fordelt efter samme fordelingsnøgle som indirekte lærer-
lønomkostninger. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og 
urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkre-
ditlån. 
 
Ekstraordinære poster 
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller 
transaktioner, der klart afviger fra institutionens ordinære drift og som ikke forventes at være af 
tilbagevendende karakter. 
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Balance 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, undervisningsudstyr, andet udstyr og inventar samt indretning af lejede loka-
ler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på 
grunde. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt om-
kostninger til klargøring af aktivet, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, 
materialer, komponenter og underleverandører. 
 
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles li-
neært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: 
 
Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 60 år 
Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 50 år 
Pavilloner 15 år 
Særlige installationer 10-20 år 
Undervisningsudstyr 3-5 år 
Andet udstyr og inventar 3-15 år 
Indretning af lejede lokaler over lejemålets løbetid 
 
Scrapværdien på bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 udgør maksimalt 50% af værdien ved før-
ste indregning. 
 
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis undervisningens gennemførelse, 
markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift, særlige tilskud og kostafdelingens driftsom-
kostninger. 
 
Aktiver med en anskaffelsessum under DKK 50.000 eksklusive moms indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. 
 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
prisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab 
indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger, og fortjeneste indgår i regnskabs-
posten andre driftsindtægter. 
 

Nedskrivning af anlægsaktiver 
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 til-
fældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for akti-
vet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.  
 
Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes ned-
skrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindings-
værdien. 
 
  



Regnskab Anvendt regnskabspraksis 

Side 29 

 
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor 
denne er lavere. 
 
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemta-
gelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter 
omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt direkte løn. 
 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af fær-
diggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, 
hvilket her svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 
 
Deposita måles til dagspris hvor denne ikke kan opgøres til kostpris. 
 
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 erfa-
ringer fra tidligere år. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi. 
 
Hensættelser 
Hensættelser omfatter f.eks. forventede omkostninger til besluttede og offentliggjorte omstruktu-
reringer, ikke afgjorte erstatningskrav samt endnu ikke udløste, men forventede kontrakts krav m.v. 
Hensættelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for 
på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensættelser med forventet forfaldstid ud over et år fra 
balancedagen, tilbagediskonteres ved anvendelse af den gennemsnitlige obligationsrente. 
 
Gældsforpligtelser 
Langfristet gæld, herunder eventuelle statslån, kommunal gæld og prioritetsgæld til realkreditinsti-
tutter og kreditinstitutter måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det mod-
tagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles langfristet 
gæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rentes metode. 
 
Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi. 
 
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betin-
gelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld 
og i egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres 
fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sik-
rede. 
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Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultat-
føring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
 
Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen for institutionen præsenteres efter den indirekte metode og viser penge-
strømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets be-
gyndelse og slutning. 
 
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante 
driftsposter samt ændring i driftskapital. 
 
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg 
af materielle og finansielle anlægsaktiver. 
 
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rente-
bærende gæld. 
 
Likvider omfatter likvide beholdninger og gæld til pengeinstitutter. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. decmber 

  2018 2017 

Note   t.DKK t.DKK 

    

1 Statstilskud 157.538 161.499 

2 Deltagerbetaling og andre indtægter 40.560 36.651 

 Omsætning i alt 198.098 198.150 

    

3 Undervisningens gennemførelse 121.667 125.263 

4 Markedsføring 840 1.059 

5 Ledelse og administration 21.891 20.318 

6 Administrative fælleskaber, værtsinstitution 0 350 

7 Videnscenter, værtsinstitution 0 0 

8 Bygningsdrift 35.326 33.086 

9 Aktiviteter med særlige tilskud 7.068 9.412 

10 Kostafdeling (Skolehjem) 6.417 6.869 

 Omkostninger i alt 193.209 196.357 

    

 Resultat før finansielle poster 4.889 1.793 

    

11 Finansielle indtægter 60 9 

12 Finansielle omkostninger 4.411 6.133 

 Finansielle poster i alt -4.351 -6.125 

     

 Årets resultat 539 -4.331 

    

 Resultatdisponering:   

    

 Årets resultat overføres til egenkapitalen 539 -4.331 

 I alt 539 -4.331 
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Aktiver 

  31.12.18 31.12.17 

Note   t.DKK t.DKK 

    

 Materielle anlægsaktiver   

13 Grunde og bygninger 357.014 353.381 

13 Udgifter til igangværende byggeri 5.829 7.738 

13 Udstyr og andet inventar 9.208 8.373 

 Materielle anlægsaktiver i alt 372.051 369.492 

       

 Anlægsaktiver i alt 372.051 369.492 

    

 Råvarer og hjælpematerialer 1.244 1.244 

 Varebeholdning i alt 1.244 1.244 

    

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.938 3.442 

 Andre tilgodehavender 2.720 5.469 

 Periodeafgrænsningsposter 1.019 1.111 

 Tilgodehavender i alt 6.677 10.022 

       

 Likvide beholdninger i alt 3.513 14.701 

       

 Omsætningsaktiver i alt 11.433 25.966 

    

 Aktiver i alt 383.484 395.457 
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Passiver 

  31.12.18 31.12.17 

Note   t.DKK t.DKK 

    

 Egenkapital pr. 31.12.1990 34.364 34.364 

14 Opskrivningshenlæggelser 4.900 4.900 

15 Egenkapital i øvrigt 66.564 73.885 

 Egenkapital i alt 105.828 113.150 

       

16 Hensatte forpligtelser i alt 1.000 1.000 

    

17 Realkreditlån inkl. finansielle instrumenter 187.590 185.406 

18 Anden langfristet gæld 31.654 33.200 

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 219.244 218.606 

    

 Kort del af langfristede gældsforpligtelser 8.438 9.150 

19 Gæld til pengeinstitutter 2.544 0 

 Skyldig løn 1.208 2.129 

 Feriepengeforpligtelse 19.424 19.241 

 Mellemregning med Undervisningsministeriet 15.908 16.028 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.387 7.161 

 Anden gæld 2.371 2.467 

 Periodeafgrænsningsposter 3.131 6.525 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 57.412 62.702 

    

 Passiver i alt 383.484 395.457 

    

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   

    

21 Andre forpligtelser   
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Pengestrømsanalyse 

 2018 2017 

  t.DKK t.DKK 

   

Årets resultat 539 -4.331 

   

Reguleringer vedr. ikke kontante poster   

Tilbageførte afskrivninger  8.743 6.399 

Andre resultatposter uden likviditetsvirkning 0 0 

Resultat af primær drift korrigeret for ikke likvide poster 9.282 2.067 

   

Ændringer i driftskapital:   

Varebeholdninger 0 7 

Tilgodehavender 3.345 -108 

Leverandørgæld -2.774 -1.683 

Anden driftsafledt gæld, herunder mellemregning med UVM -4.348 -10.637 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 5.505 -10.354 

   

Investeringer i anlægsaktiver:   

Køb af anlægsaktiver -13.679 -22.166 

Betaling af igangværende byggeri 1.909 8.568 

Køb af anlægsaktiver i alt -11.770 -13.598 

Salg af anlægsaktiver 468 0 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -11.302 -13.598 

   

Ændring i realkredit lån -6.389 -6.637 

Ændring i anden langfristet gæld -1.546 -2.062 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -7.934 -8.698 

      

Årets samlede likviditetsvirkning -13.732 -32.650 

   

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 14.701 47.351 

Årets likviditetsvirkning -13.732 -32.650 

Likvide beholdninger ved årets slutning 969 14.701 

   

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:  
Gæld til pengeinstitutter -2.544 0 

Likvide beholdninger 3.513 14.701 

I alt 969 14.701 
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Noter – Usikkerhed og usædvanlige forhold 

Note I Usikkerhed om fortsat drift 
 
 Der er ikke konstateret forhold, der giver anledning til usikkerhed om fortsat drift. 
 
 
 
Note II Usikkerhed ved indregning og måling 
 
 Der er ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling, som har haft betydning 

ved årsregnskabets udarbejdelse, herunder ved indregning og måling af regnskabspo-
ster. 

 
 
 
Note III Usædvanlige forhold 
 
 Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, som har bevirket et usædvanligt driftsre-

sultat. 
 
 
 
Note IV Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 
 Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 
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Noter 

 2018 2017 

  t.DKK t.DKK 

   

1. Statstilskud   

   

Undervisningstaxameter 109.642 109.323 

Fællesudgiftstaxameter 24.400 25.383 

Bygningstaxameter 15.576 14.943 

Særlige tilskud 5.489 9.217 

Kostafdeling (Skolehjem) 2.431 2.633 

I alt 157.538 161.499 

   

   

   

2. Deltagerbetaling og andre indtægter   

   

Deltagerbetaling, uddannelser 13.217 10.663 

Anden ekstern rekvirentbetaling 1.864 1.559 

Administrative fællesskaber - værtsinstitution 0 350 

Videnscenter, værtsinstitution 0 0 

Kostafdeling (Skolehjem) 4.347 4.310 

Andre indtægter 21.133 19.769 

I alt 40.560 36.651 

   

   

   

3. Undervisningens gennemførelse   

   

Løn og lønafhængige omkostninger 97.656 98.832 

Afskrivninger m.v. 1.483 1.681 

Øvrige omkostninger 22.529 24.750 

I alt 121.667 125.263 

   

   

   

4. Markedsføring   

   

Løn og lønafhængige omkostninger 478 424 

Øvrige omkostninger 361 635 

I alt 840 1.059 
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 2018 2017 

  t.DKK t.DKK 

   

5. Ledelse og administration   

   

Løn og lønafhængige omkostninger 18.064 17.319 

Afskrivninger m.v. 124 150 

Øvrige omkostninger 3.704 2.849 

I alt 21.891 20.318 

   

   

   

6. Administrative fællesskaber, værtsinstitution   

   

Løn og lønafhængige omkostninger 0 48 

Øvrige omkostninger 0 302 

I alt 0 350 

   

   

   

7. Videnscenter, værtsinstitution   

   

Videnscenter, værtsinstitution 0 0 

I alt 0 0 

   

   

   

8. Bygningsdrift   

   

Løn og lønafhængige omkostninger 8.215 8.786 

Afskrivninger m.v. 7.167 4.537 

Øvrige omkostninger 19.944 19.763 

I alt 35.326 33.086 

   

   

   

9. Aktiviteter med særlige tilskud   

   

Løn og lønafhængige omkostninger 4.842 5.814 

Øvrige omkostninger 2.226 3.598 

I alt 7.068 9.412 
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 2018 2017 

  t.DKK t.DKK 

   

10. Kostafdeling (Skolehjem)   

   

Løn og lønafhængige omkostninger 2.260 2.191 

Afskrivninger m.v. 32 31 

Øvrige omkostninger 4.125 4.647 

I alt 6.417 6.869 

   

   

   

11. Finansielle indtægter   

   

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 60 9 

I alt 60 9 

   

   

   

12. Finansielle omkostninger   

   

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 4.411 6.133 

I alt 4.411 6.133 
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13. Materielle anlægsaktiver      

Beløb i t.DKK 

Indret-
ning 

 lejede lo-
kaler 

Grunde 
og byg-
ninger 

Udgifter til 
igangvæ-

rende byg-
geri Udstyr Inventar 

      

Anskaffelsessum pr. 01.01.18 298 422.592 7.738 32.437 12.546 

Tilgang i året 0 8.487 5.667 1.151 4.042 

Afgang i året 0 0 -7.577 0 -560 

Anskaffelsessum pr. 31.12.18 298 431.078 5.829 33.588 16.027 

Opskrivning pr. 01.01.18 0 4.900 0 0 0 

Årets opskrivninger 0 0 0 0 0 

Opskrivning pr. 31.12.18 0 4.900 0 0 0 

Akkumulerede afskrivninger pr. 01.01.18 298 74.111 0 29.370 7.240 

Årets af- og nedskrivninger 0 6.522 0 954 1.330 

Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0 0 0 155 

Akkum. af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 298 80.633 0 30.323 8.416 

Bogført værdi pr. 31.12.18 0 357.014 5.829 2.314 6.894 

      

      

      

Seneste kontantvurdering 2018      

Beløb i t.DKK      

      

Køge:      

Boholtevej 95      

Campusbuen 31  62.000    

      

Skolegade 21A  54.000    

Skolegade 21B  11.400    

Finlandsgade 18  15.800    

Finlandsgade 28 - ubebygget areal      

      

Næstved:      

Jagtvej 2  137.000    

Malervænget 4   48.000    

I alt kontantvurdering   328.200    

      

      
Værdi af igangværende og afsluttet byggeri som ikke er medtaget i den seneste kontantvurdering ud-
gør 5,6 mio. 

Anlægsaktiver vedr. videnscenteret pr. 31. december 2018 udgør 0 kr.  
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 2018 2017 

  t.DKK t.DKK 

   

14. Opskrivninger   

   

Saldo pr. 01.01.18 4.900 4.900 

Årets bevægelser 0 0 

Saldo pr. 31.12.18 4.900 4.900 

   

   

   

15. Egenkapital i øvrigt   

   

Saldo pr. 01.01.18 73.885 75.898 

Årets bevægelser:   

+/- Reguleringer af finansielle instrumenter bogført til markeds-
værdi -7.860 2.318 

+/-Årets resultat 539 -4.331 

Saldo pr. 31.12.18 66.564 73.885 

   

   

   

16. Hensatte forpligtelser   

   

Saldo pr. 01.01.18 1.000 1.000 

Saldo pr. 31.12.18 1.000 1.000 
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 31.12.18 31.12.17 

  t.DKK t.DKK 

17. Realkreditgæld incl. finansielle instrumenter   

   

FIH 0 11.117 

Spar Nord 10.447 0 

Realkredit Danmark 157.281 163.000 

Afledte finansielle instrumenter 25.803 17.943 

Realkreditgæld i alt 193.531 192.060 

   

Afdrag der forfalder indenfor 1 år 5.942 6.654 

Afdrag der forfalder mellem 1 og 5 år 17.971 26.509 

Afdrag der forfalder efter 5 år 169.619 158.897 

   

De afledte finansielle instrumenter, der består af renteloft samt renteswap, er 

erhvervet til reduktion af eksponeret renterisiko, således at der fremover vil være 

en afbalanceret rentemæssig sammensætning mellem fast rente og renteloft. 

   

   

18. Anden langfristet gæld   

   

Erhvervslån (Danske Bank) 34.075 35.546 

Deposita 75 150 

Anden gæld 34.150 35.696 

   

Afdrag der forfalder indenfor 1 år 2.496 2.496 

Afdrag der forfalder mellem 1 og 5 år 9.984 9.984 

Afdrag der forfalder efter 5 år 21.670 23.216 
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 31.12.18 31.12.17 

  t.DKK t.DKK 

   

19. Gæld til pengeinstitutter   

   

Danske Bank A/S 2.544 0 

Pengeinstitutgæld i alt 2.544 0 

   

   

Kassekredit maksimum   

- Corporate Card, Danske Bank 25 25 

- Nem-konto, Danske Bank 15.000 15.000 

Heraf anvendt pr. 31. december -2.544 0 

Resterende trækningsmulighed 12.481 15.025 

   

   

   

20. Pantsætninger og sikkerhedsstillelse   

   

Til sikkerhed for kommunal gæld og gæld til realkreditinstitutter med en restgæld 

på t.DKK 227.606 er der tinglyst pant for t.DKK 219.043 i institutionens ejendomme, hvis 

regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.18 udgør t.DKK 357.014  
   

   

   

21. Andre forpligtelser   

   

Lejeforpligtelser 

Udløb år /  
Opsigelses- 
varsel 

Lejefor-pligtel-
ser akkumule-

ret til udløb i 
t.DKK 

   

Næstved:   

Sneppevej 51-61 12 mdr. 1.928 

I alt   1.928 
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Særlige specifikationer 

 2018 2017 

  t.DKK t.DKK 

   

Udlagte aktiviteter   

   

Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 167 429 

Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført for andre 100 481 

   

   

   

Praktikpladsopsøgende arbejde   

   

Lønninger til personale 996 1.431 

Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde 1.024 1.503 

Omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde i alt 2.020 2.934 

   

   

   

Personaleomkostninger   

   

Skolens samlede løn og lønafhængige omk. m.v. 111.742 113.357 

Pensioner 18.320 18.566 

Omkostninger til social sikring m.v. 1.453 1.491 

Personaleomkostninger i alt 131.514 133.414 

   

Løn og lønafhængige omkostninger er fordelt således:   

Undervisningens gennemførelse 97.656 98.832 

Markedsføring 478 424 

Ledelse og administration 18.064 17.319 

Administrative fællesskaber - værtsinstitution 0 48 

Bygningsdrift 8.215 8.786 

Særlige tilskud 4.842 5.814 

Kostafdeling (Skolehjem) 2.260 2.191 

I alt 131.514 133.414 
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Personaleårsværk 2018 2017 

      

Antal årsværk incl. ansatte på sociale vilkår 278 293 

Andel i procent ansat på sociale vilkår 3,3% 3,4% 

 
 
 

Honorar til revisor 2018 2017 

 t.DKK t.DKK 

   

Honorar for lovpligtig revision 371 360 

Andre ydelser end revision 166 112 

Honorar til revisor i alt 537 472 

 
 
 
Indtægtsdækkede virksomhed i Danmark – 
IDV      

 2018 2017 2016 2015 I alt 

  t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK t.DKK 

      

IDV:      

Indtægter 3.435 4.327 2.494 2.188 12.445 

Direkte og indirekte lønomkostninger -1.618 -1.870 -1.392 -913 -5.793 

Øvrige omkostninger -338 -168 -153 -134 -793 

Andre omkostninger -687 -865 -499 -438 -2.489 

Resultat 791 1.425 451 704 3.370 

      

Akkumuleret resultat (egenkapital) år 2000 tom. ult. 2014    4.508 

      

Akkumuleret resultat ultimo året 7.878 7.087 5.662 5.212  
 
 
Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen 
 

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen 

Angivet i hele kr. Immaterielle an-
lægsaktiver 

Bygninger Udstyr Inventar 

Nyt                           -                  10.061.286                   712.383  518.084  

Brugt                           -                                    -                     304.393                                  -    

I alt                           -                  10.061.286                  1.016.776                     518.084  

 


