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Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitet serklæring
Best yrelse og direkt ion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2019 for SOSU
Østjylland.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om st at ens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af
19. februar 2018 om st at ens regnskabsvæsen m.v. I henhold t il § 39, st k. 4 i regnskabsbekendt gørelsen tilkendegives
det hermed:

►

At årsrapporten er rigt ig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsent lige fejlinformationer eller udeladelser,
herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapport en er fyldest gørende.

►

At de dispositioner, som er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aft aler og sædvanlig praksis.

►

At der er et ableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved
drif ten af de institut ioner, der er omfat tet af årsrapporten

Anet te Schmidt Laursen, direkt ør
Endvidere erklærer best yrelsen på t ro og love, at opfylde habilitet skravene i § 5, st k. 7, i Lov om instit utioner for
erhvervsret t et uddannelse (revisors revision omfat t er ikke habilit etserklæringen).
Aarhus, den 17. april 2020
Best yrelsen

Hans-Jørgen Hørning
formand

Anet te Poulsen
næst formand

Birte M. Andersen

Thune Korsager

Else Krabbe

Inge Jensen Pedersen

Per Brobæk Madsen

Monica Düring Gregersen

Karst en Holm Sørensen

Lisbeth Binderup

Heidi Hvorslev Nickelsen

Kamilla Bjørn Rohde

Birgitt e Svenningsen

Lone Jespersen
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Aarhus, den 17. april 2020
Daglig ledelse

SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for SOSU Østjylland
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SOSU Øst jylland for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfat ter
anvendt regnskabspraksis, result atopgørelse, balance, pengest rømsopgørelse, not er og særlige specifikationer.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om st at ens regnskabsvæsen m.v. samt bekendt gørelse nr. 116 af 19. februar
2018 om st atens regnskabsvæsen m.v. (st atens regnskabsregler), Finansminist eriet s Økonomiske Administ rat ive
Vejledning (www.oav.dk) og St yrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2019 med tilhørende
vejledning.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet i alle væsent lige henseender er rigtigt , dvs. udarbejdet i overensst emmelse
med lov om st atens regnskabsvæsen m.v. samt bekendt gørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om st atens
regnskabsvæsen m.v. (st atens regnskabsregler), Finansminist eriets Økonomiske Administ rat ive Vejledning
(www.oav.dk) og St yrelsen for Undervisning og Kvalit ets paradigme for årsrapporten 2019 med t ilhørende vejledning.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale st andarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark samt st andarderne for offent lig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i Undervisningsminist eriet s bekendt gørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og t ilskudskont rol
m.m. ved inst itutioner for erhvervsret tet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar
for revisionen af årsregnskabet " . Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er tilst rækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af SOSU Østjylland i overensstemmelse med internat ionale et iske regler for revisorer (IESBA's et iske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske forpligtelser i
henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsent lige henseender er rigt igt, dvs. udarbejdet
i overensstemmelse med lov om st atens regnskabsvæsen m.v. samt bekendt gørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om
st at ens regnskabsvæsen m.v. (st atens regnskabsregler), Finansminist eriets Økonomiske Administ rat ive Vejledning
(www.oav.dk) og St yrelsen for Undervisning og Kvalit ets paradigme for årsrapporten 2019 med t ilhørende vejledning.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den int erne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere SOSU Øst jylland evne til at fort sæt te drif ten;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fort sat drif t, medmindre ledelsen ent en har til hensigt at likvidere SOSU Østjylland, indst ille
drif ten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for
offent lig revision, jf. Undervisningsministeriet s bekendt gørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskont rol
m.m. ved inst itutioner for erhvervsret tet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af
besvigelser eller fejl og kan bet ragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriet s
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Grundlag for konklusion

SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilst rækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsent lig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
t ilsidesæt telse af intern kont rol.

►

Opnår vi forst åelse af den interne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en konklusion om effektiviteten af
SOSU Østjylland’s interne kont rol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede 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 bet ydelig tvivl om SOSU Østjylland’s evne t il at fortsæt t e drift en. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilst rækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem t il datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at SOSU Øst jylland ikke længere kan
fortsæt te drif ten.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den tidsmæssige placering af revisionen
samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige mangler i intern kont rol, som vi
identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberet ningen omfat ter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udt rykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen og målrapporteringen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og målrapporteringen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsent ligt inkonsist ent 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 og målrapport eringen indeholder krævede
oplysninger i henhold til lov om st atens regnskabsvæsen m.v. samt bekendt gørelse 116 af 19. februar 2018 om
st at ens regnskabsvæsen m.v. (st atens regnskabsregler), Finansminist eriets Økonomiske Administ rat ive Vejledning
(www.oav.dk) og St yrelsen for Undervisning og Kvalit ets paradigme for årsrapporten 2019 med t ilhørende vejledning.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opf attelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om st atens
regnskabsvæsen m.v. samt bekendt gørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om st atens regnskabsvæsen m.v. (st at ens
regnskabsregler), Finansministeriets Økonomiske Administ rat ive Vejledning
(www.oav.dk) og St yrelsen for Undervisning og Kvalit ets paradigme for årsrapporten 2019 med t ilhørende vejledning.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen og målrapporteringen.
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bekendt gørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskont rol m.m. ved institut ioner for erhvervsret tet
uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foret ager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrift er samt med indgåede aft aler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
virksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at et ablere systemer og
processer, der understøt ter sparsommelighed, produktivit et og effektivitet .

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsentlige kritiske bemærkninger, skal
vi rapport ere herom i denne udt alelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapport ere i den forbindelse.
Horsens, den 17. april 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Helle Lorenzen
st at saut. revisor
MNE-nr.: mne21406
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I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krit isk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensst emmelse med st andarderne for offentlig revision. I vores juridiskkrit iske revision ef terprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der
er omf attet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og
andre forskrifter samt indgåede aft aler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte syst emer, processer eller dispositioner understøt ter skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og drift en af de virksomheder, der er omf attet af årsregnskabet.

SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Ledelsesberetning
Præsentation af SOSU Østjylland
Skolens mission og vision

SOSU Østjyllands mission:

·
·
·

At uddanne elever t il social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, og udvikle deres studieforberedende kompet encer
At udbyde relevante kurser og eft er- og videreuddannelse inden for branchen
At udvikle ungdomsuddannelse og eft eruddannelse i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet s
part er

SOSU Øst jyllands vision:
Gør dig klogere på livet
Den oplagte vej for alle, der ønsker en omsorgskarriere
En meningsfuld hverdag, hvor fællesskab, sundhed og pædagogik er i balance

Institutionens hovedopgaver

Formål: At udbyde erhvervsret tet grund- og efteruddannelse og anden undervisning, herunder arbejdsmarkedsuddannelser og arbejdsmarkedspolit iske foranstalt ninger i t ilknyt ning hertil.
Uddannelsest ilbud:

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Grundforløbets 1. del t il det erhvervsfaglige hovedområde omsorg, sundhed og pædagogik
Grundforløbets 2. del t il hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen
Grundforløbets 2. del t il hovedforløbet den pædagogiske assist entuddannelse
Hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen - t rin 1 social- og sundhedshjælperuddannelsen
og t rin 2, specialet social- og sundhedsassistentuddannelsen
Hovedforløbet den pædagogiske assist ent uddannelse
Arbejdsmarkedsuddannelser med følgende fælles kompet encebeskrivelser:
o Ældre, sygepleje og sundhed i kommunerne
o Socialpsykiat ri og fysisk/ psykisk handicap
o Pædagogisk arbejde med børn og unge
o Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
o Pat ient relateret service på sygehusene
o Obligatorisk fælleskatalog
o Individuel kompetencevurdering i AMU
DAPUC – Dansk Præhospital Uddannelsescenter
Portøruddannelsen
Akademiuddannelsen i sundhedspraksis Uddannelsescenter
FVU – Forberedende Voksenundervisning under driftsoverenskomst med VUC Aarhus
Int roduktions-, afklarings- og brobygningsforløb i samarbejde med øvrige erhvervsskoler,
FGU, 10. klasses cent re, folkeskoler m.fl.
Undervisning på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) – i samarbejde med andre uddannelsesinst itut ioner

Skolens opgaver: At gøre såvel unge som voksne parat t il at t il at kunne gennemføre skolens hovedforløb, at give eleverne de t ilst rækkelige kompetencer til at kunne gennemføre skolens hovedforløb samt
at give de færdiguddannede de bedste forudsætninger for opgaveløsning på arbejdsområdet og for
beskæftigelse og fort sat uddannelse. Herudover har skolen t il opgave at indgå i/ etablere særlige
introdukt ions-, brobygnings- og afklaringsforløb, som bidrager t il, at unge og ældre kommer i
uddannelse/ beskæft igelse.
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SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Ledelsesberetning
Årets faglige resultater
Der har i året været en samlet st igning i ant allet af årselever på 116 årselever eller en st igning på 12,7 %i
forhold til 2018,
Nedenstående t abel viser årselevtallet på de enkelt e uddannelser i 2019 sammenholdt med aktivit eterne i
2018 og 2017:

Grundforløb 1
Grundforløb 2 Social- og sundhedsuddannelsen
Grundforløb 2 Pædagogisk
assistent uddannelse
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Pædagogisk assistent uddannelse
EUX GF1 fag)
EUX GF2 Social- og sundhedsuddannelsen
EUX GF2 Pædagogisk assistent uddannelse
EUX Social- og sundhedsuddannelsen
EUX Pædagogisk assistentuddannelse
EUD10
Introduktions- og brobygningsforløb
KUU
AM U
Åben uddannelse
Erhvervsakademiuddannelsen
Port øruddannelsen
FVU
IDV
I alt

Årselever
2019

Årselever
2018

Årselever
2017

51
248
44

52
211
60

58
194
31

73
253
96
17
15
7
15
18
26
9
9
65
0
9
3
15
60

52
191
84
11
5
4
7
11
28
13
9
84
0
11
3
15
60

94
190
171
3
0
0
0
0
16
13
8
94
0
9
4
18
43

1.033

911

946

I tabellen er EUX t rukket ud af de enkelt e uddannelsesforløb og samlet i elever på de enkelt e EUX forløb.
Det vil sige at EUX er vist på t værs af indberet nings formål, i modsætning t il i målrapport eringen hvor
EUX kun viser årselever i forhold t il EUX-fag indberett et på formål 3310.
Af tabellen fremgår at der er st or st igning på Social- og sundhedsuddannelsen både på grundforløb og
hovedforløb, men også på EUX er der en st or fremgang i ant allet af elever. På AMU er der et større fald
og der er fald på GF2 Pædagogisk assist ent uddannelse.
Grundforløb 1

Der er samlet en stigning i antallet af grundforløb 1 elever på 6 årselever i forhold t il 2018. Hele
st igningen ligger på GF1 EUX, hvor der ses st ørre og st ørre int eresse for denne kombination af
uddannelse. Ant al af elever på den ordinære GF1 er stort set er uændret .
Grundforløb 2

GF2 Sosu:
På Grundforløb 2 SOSU er akt iviteten steget i forhold t il 2018 med 37 årselever, svarende til 17,5%
St igningen skyldes især den øgede fokus på uddannelsen og t roen på beskæftigelse, efter den polit iske
udmelding om st ørre normering på området i 2020, hvor Kommunernes normering på SOSU området
forøges med 30%.
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Akt ivitet

SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Ledelsesberetning
I 2019 start ede samarbejde med Aarhus Kommune om oprettelse af SOSU-plus hold, der henvender sig t il
voksne over 25 år og som allerede har en uddannelse, men skal/ ønsker at skifte karrierer spor. SOSU-plus
har t il formål at få flere elever til primært SOSU-hjælperuddannelsen. Samarbejdet har resulterede i at
første hold med SOSU plus er st artet i januar 2020 med delt agere fra henholdsvis Aarhus og Odder
kommuner. Det forventes at flere kommuner vil indgå aft aler om SOSU-plus elever i 2020.
GF2 Pau:
På Grundforløb 2 Pædagogisk Assistent (GF2 PAU) er der nedgang i akt iviteten fra 60 årselever i 2018 til
44 årselever i 2019. Faldet skyldes overvejende, at kvoten er faldet . De øvrige ÅE på GF2 er ansat af Århus
kommune, som ansætter EUX-elever med uddannelsesaft ale – og dermed oven i kvoten.
Faldet er et afløb fra kvotebegrænsningen på Grundforløb 2 PAU, der blev indført i 2007. Før 2007 var der
fri adgang til uddannelsen. I 2019 er de sidste elever færdige fra før kvot ebegrænsningen og alle de store
årgange er nu væk og der er nu kun elever på skolen fra eft er begrænsningen.

I Aarhus har der i året været flere EUD10 elever end 2018, mens der i Silkeborg har været et fald, samlet
set har der i året været et lille fald på 2 årselever i forhold til 2018.
For skoleåret 2019/ 20 er der indgået en aft ale med Århus Kommune om forløb ” Fra folkeskole til
faglært” . Det formodes at have bet ydning st igningen i Aarhus.
EUD10-forløbet er et ekst ra skoleår, der henvender sig til unge, der eft er afslut ning af 9. klasse har brug
for en nærmere afklaring af, om en erhvervsuddannelse er noget for dem.
På int roforløb og brobygning er der fortsat en masse tilt ag rett et mod folkeskolens 8.-10. klasser. Det er
t ypisk forløb á 3 dages varighed.

EUX

EUX er et stort vækstområdet og det samlede antal af EUX elever er næst en fordoblet i forhold t il 2018.
På grundforløbene EUX GF1, EUX SOSU GF2 og EUX PA GF2, der danner grundlag for næste års
hovedforløb, er antallet årselever samlet gået fra 16 årselever i 2018 t il 37 årselever i 2019. Ant allet af
EUX hovedforløbselever er gået fra 18 i 2018 t il 33 årselever i 2019.
Det forvent es, at der i 2020 vil ske en yderlige stigning i antallet af nye EUX GF1 – dog ikke så markant
som fra 2018 t il 2019. Aarhus Kommune forsæt t er med at ansætt e PA EUX GF2 med uddannelsesaft ale.
Skolen afslut ter først e PA EUX hold i sommeren 2020.

Hovedforløb:
Social- og sundhedsuddannelsen

De t o hovedforløb – social- og sundhedshjælper henholdsvis -assist ent - har i året haft st or vækst , på
henholdsvis 40,4%og 32,5%, i f orhold t il 2018. St igningen er dels en konsekvens af ændringen i
uddannelsesordningen tilbage i 2017, hvor social- og sundhedsuddannelsen blev ændret , så de t o
uddannelser – henholdsvis hjælper og assistent - blev adskilt og st rukt uren samt idig blev ændret , så den
væsent ligst e del af skoleforløbene kom senere uddannelsesperioden. I årerne lige eft er ændringen bet ød
det færre elever på skolen, de er nu vendt t ilbage t il de længere skoleophold, hvilket bet yder flere elever
på skolen.
En anden årsag til st igningen skal lægges i den nye prakt ikpladsaft ale, mellem KL, Danske regioner og LO
og Stat en hvor kommunernes dimensionering for ansæt t else af social- og sundhedsassist ent elever i
hovedforløb er øges ca. 30%i de enkelt e kommuner. Aft alen er gældende fra 2020, men alene omt alen
2019 har skabt mere fokus på uddannelserne og hermed også st ørre søgning. I 2020 forvent es der af
samme grund, en forsat st igning i ant allet af elever.
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EUD10, introduktionsforløb og brobygning

SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Ledelsesberetning
Pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent (PAU) er samlet set st eget med 12 årselver i forhold t il 2019 svarende t il 14%.
Aktivitet en er positivt påvirket af, at det i 2019 er lykkedes at oprette et PA-hold for voksne over 25 år,
(EUV1). Holdet var på 30 deltagere, hvilket svarer til 30 ÅE.
Den halverede dimensionering på PAU slår nu helt igennem. De store opt ag inden 2016, hvor
dimensioneringen blev halveret , har afslut tet deres uddannelse.
I 2020 er forvent ningen der forsat vil være en mindre tilbagegang i ant allet af PA elever, da PA-eleverne
på alle årgange nu kommer fra år med lav dimensionering. Hertil kommer, at kvoten på GF2 PAU er sat
yderligere ned, grundet at der skal afgives elevpladser for opret t else PA-uddannelse på Bornholm.

Efter- og videreuddannelse:

Fal det skal ses i sammenhæng den nye uddannelsesr ef or m f or SOSU omr ådet , der har bet ydet en
f or skydning af nyuddannede, så der i en per iode har manglet f agl ær t ar bejdskr af t på SOSU
omr ådet i Regioner og Kommuner og de der f or har haf t svær t ved at af se per sonale t il ef t er vi der euddannelse. I november 2 0 1 9 udannede vi f ør st e hold ef t er ny uddannelsesor dning, så
f r emadr et t et vil der vær e f aglægt ar bej dskr af t og vi f or vent er øget ef t er spør gsel ef t er kur ser
i gen.
Ef t er uddannelsesaf delingen har i 2 0 1 9 også vær et i nde i en omlægningsper iode, med henblik på
at f å mer e f okus på sal gsar bej de, f or at blive st ær ker e f r emadr et t et , omlægningen har i per iode
bet ydet mindr e salgsakt i vit et i af delingen.
Omlægni ngen har medf ør t en ny mar kedsf ør i ngsst r at egi med blandt andet udsendelse af f ast e
nyhedsbr eve og mer e st r ømlinet kur susmat er iale.
I 2 0 2 0 f or vent es der væsent li gt st ør r e akt ivit et , således forventes omsæt ningen forøget med
omkring 50%i forhold til 2019. Forvent ningerne t il akt ivit etsniveauet for 2020 vurderes at være realistisk
og er baseret på t ilbagemeldinger fra arbejdsgiverne i optageområdet om deres ønsker til kurser m.m. Der
ses igen en st igende interesse i kurser på amu og åben uddannelse og EVU afdelingen har tillige indført et
samarbejde med SOSU Randers om fælles kursusudbud, som skal sikre en bedre kontinuit et i udbud og
færre aflysninger.
Akt ivit et en f or vent es også øget med ekst r a salg i f or bindelse med skolens invest er ing i VRt eknologi og demenssimulat or . Skolen har invest er et i en VR-simulator for beredskab i indsat s på
akut skadest ed, med emnet skoleskyderi og får i 2020 leveret en demenssimulat or, hvor det er muligt
for en kursist , at opleve hvordan det er at leve som dement og hermed opnå forst åelse for den enkelte
dement es hverdag.
Årets økonomiske resultat

Året s result at udviser et underskud på 1.014 t .kr. kr., i result atet er indeholdt en ikke budgett eret
omkost ning på 1,6 mio. kr. i forbindelse med kurstab ved låneomlægning i 2019.
Det blev i året beslut t et at omlægge skolens obligationslån på 57 mio. kr. fra et 2,5%obligat ionslån t il et
1,5%kontant lån. Omlægningen bet ød et kurstab på det indfriede lån på 1,6 mio. kr. hvor hele tabet er
udgiftsført i året . Gevinsten ved omlægningen er en besparelse på ca. 10. mio. kr. i lånets løbet id, hvoraf
der spares over 500 t .kr. pr. år i de først e 10 år.
Uden kurst ab ville regnskabet have udvist et overskud på 600 t .kr., hvilket er svarende til budget for året .
I året har der således været en drift i balance.
Den øgede t ilgang af elever har kun delvist slået i gennem på den samlede omsæt ning. Tilskud t il
undervisning er st eget i forhold den øgede antal elever i året , mens t ilskud vedrørende bygnings- og
fællest axameter først giver indt ægt i 2020, da disse taxametert yper beregnes på baggrund af sidst e års
elevgrundlag. Elevtallet var i 2018 væsentligt lavere end i 2019 og giver derfor t ilsvarende mindre
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Den samlede aktivitet på AMU-området er i gen faldet markant. Således er der kun realiseret 6 5
årselever mod 84 årselever i 2019.

SOSU Østjylland

Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Ledelsesberetning
indt ægter for bygnings- og fællest axametre i 2019. Omsæt ning på EVU og projektområdet er ligeledes 2
mio. kr. mindre end året før. Skolens samlede omsæt ning er derfor 112 mio. kr. mod 109 mio. kr. i 2018.
I forhold til budget er omsæt ningen 7,2 mio. kr. højere end budget t eret , det te skyldes st ørre opt ag end
forvent et især på SOSU området , samt idig er der i året modt aget 2,5 mio. kr. i ekst ra puljemidler, der
ikke var kendt ved budget lægning.
Omkost ninger t il løn ligger på 81,1 mio., hvilket er 7,6 mio. over det budgett erede, det t e skal ses i
forhold til den st ørre omsætning i forhold til budget , men også at der i i 2019 er opnormeret til den
forvent ede st igning i elevtallet 2020. I 2020 forventes der derfor ikke en yderligere øgning i antallet af
ansat te.
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Finansielle post er er påvirket af de ekst ra ordinære omkost ninger på 1,6 mio. kr. fra kurst abet ved
låneomlægning, omvendt har der allerede været en rent ebesparelse i 2019 på det omlagt e lån. Øvrige
variable forrentede lån er st adigvæk posit ivt påvirket af den forsat lave rente. Det samlede finansielle
omkost ninger udviser derfor et merforbrug på 950 t .kr. i forhold t il budget .

11

SOSU Østjylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

tkr.

2019

2018

2017

2016

2015

Resultatopgørelse

Omsætning

112.616

109.180

117.737

133.782

151.006

95.835

90.723

102.572

121.374

133.392

-109.147

-106.456

-113.963

-123.283

-150.680

3.470

2.724

3.774

10.498

325

Finansielle poster

-4.484

-3.159

-2.989

-5.780

-2.730

Resultat før ekstraordniære poster

-1.014

-435

785

4.718

-2.405

0

0

0

0

0

-1.014

-435

785

4.718

-2.405

215.123

219.136

224.702

230.860

235.417

50.409

47.987

48.017

57.106

48.189

Balancesum

265.533

267.123

272.720

287.965

283.607

Egenkapital

Heraf statstilskud
Omkostninger
Resultat før finansielle poster

Ekstraordninærposter
Årets resultat

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

33.787

35.115

35.767

35.080

29.307

Langf ristet gældsforpligtelser

197.145

198.578

202.423

205.990

207.682

Kortfristet gældsforpligtelser

34.600

33.430

34.529

46.896

46.617

Driftsaktivitet

9.932

-6.782

-4.458

17.759

9.167

Investeringsaktivitet

2.650

2.894

-155

-510

-78.509
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Balance

Pengestrømsopgørelse

Finansieringsaktivitet

-542

-2.575

-2.439

-4.172

57.713

Pengestrøm, netto

12.041

-6.463

-7.052

13.077

-11.629

Likvider primo

24.991

31.454

49.802

36.725

48.355

Likvider ultimo

37.032

24.991

42.750

49.802

36.725

0

0

0

0

0

36.932

24.891

42.650

49.802

36.725

Resterende trækningsmulighed (note 26)
Samlet likviditet til rådighed

Nøgletal i %

Overskudsgrad

-0,90

-0,40

0,67

3,53

-1,59

Likviditetsgrad

145,69

143,54

139,06

121,77

103,37

12,72

13,15

13,11

12,18

10,33

Soliditetsgrad
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tkr.

2019

2018

2017

2016

2015

Årselever

Årselever ekskl. udlagt aktivitet

963

841,0

892,9

1.140,0

1.357,0

Årselever, idv

61,2

59,7

43,7

25,0

43,0

Årselever i alt

1.024,3

900,8

936,6

1.165,0

1.400,0

12,1

-4,0

-24,4

-20,2

-3,0

8,8

11,0

9,2

11,3

17,0

Aktivitetsudvikling i procent
Erhvervsakademi-årselever
gennemf ørt for andre:
Erhvervsuddannelses- årselever

0,8

- FVU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- OBU

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

13,2

13,6

11,9

*
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udlagt til andre:

Årsværk pr. 100 årselever
Undervisningens gennemførsel
Ledelse og administration

2,5

2,5

2,7

2,4

*

Øvrige

1,1

1,2

1,5

1,5

*

15,8

16,8

17,8

15,8

*

gennemf ørelse

5.996,0

6.595,4

6.423,7

5.954,9

*

Lønomkostninger øvrige

1.920,5

2.007,6

2.101,8

1.646,6

*

Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt

7.916,5

8.603,0

8.525,4

7.601,5

*

Lønomkostninger i pct. Af omsætningen

72,0

71,0

67,8

66,2

*

Årsværk pr. 100 årselever

15,8

16,8

17,8

15,8

*

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever

12,2

13,2

13,6

11,9

*

Årsværk i alt

Lønomkost ninger pr. 100 årselever
Lønomkostninger ved undervisningens

Nøglet al t il underst øt t else af god økonomist yring
Aktivit et sst yring

* Nøgletallene for denne periode er ikke tilgængelig grundet fusionen.
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tkr.

2019

2018

2017

2016

2015

Kapacit et sst yring
Kvadratmeter pr. årselev
Huslejeudgifter pr. kvadratmeter i kr.

16

18

18

*

*

406

363

381

*

*

72

70

81

*

*

89,2

88,2

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter
i kr.

Finansieringsgrad

91,6

90,6

90,1

Andel af realkreditlån med variabel rente

63

64

65

100

*

Andel af realkreditlån med afdragsfrihed

24

36

35

0

*
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Finansielst yring

* Nøgletallene for denne periode er ikke tilgængelig grundet fusionen.
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Ledelsesberetning
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Det er ledelsens vurdering, at skolens kapit alberedskab er t ilst rækkeligt , og at der ikke er usikkerhed
omkring fortsat drif t.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ingen væsent lig usikkerhed omkring indregning og måling.

Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold.
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Eft er årsregnskabsåret s afslutning er der t ruffet beslutning om at åbne en ny skoleafdeling i
Skanderborg. Den nye afdeling åbner i lejede lokaler t il august 2020. Omkost ninger t il
etablering forvent es at kunne indeholdes i årets budget. Lokalerne kan opsiges med 6
måneders varsel eft er 3 år. Event ualforpligtelse udgør 2,6 mio. kr.
I marts 2020 blev Danmark ramt af coved19 (ny coronavirus) og alle elever og ansatt e på
landes uddannelsesinstit utioner er sendt hjem t il foreløbig 13. april 2020, undervisningen
forsøges kørt videre som hjemmeundervisning og der opnås stadigvæk
uddannelsestaksameter herfor. Der er dog akt ivitet , der ikke kan gennemføres, ikke mindst
på eft ervidereuddannelses området , hvor alt er gået i stå. Lukningen må derfor antages at
påvirke skolens resultat og økonomi i negativ ret ning i 2020.
Der er ikke indt ruffet yder liger e begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke skolens
finansielle st illing.

Forventninger til det kommende år
Praktikpladsaftale mellem KL, Danske regioner og LO og Stat en, hvor kommunernes
dimensionering for ansæt t else af social- og sundhedsassistentelever i hovedforløb er øget
med op til 30%i de enkelt e kommuner, forvent es at få en gavnlig effekt på skolens optag i
2020.
Da der er en vis usikkerhed med, hvor mange elever de enkelte kommuner reelt ansætt er i
hovedforløb og hvor mange elever, der søger ind på grundforløb, er der i budget 2020 kun
budget teret med en gennemsnitlig forøgelse i elevantallet på SOSU-området på 15%i forhold
til 2019.
Pædagogisk assistent uddannelsen (PA) er der budgett eret med en mindre t ilbagegang i
elevtallet , da PA-eleverne på alle årgange nu kommer fra år med lav dimensionering af
elever. Hertil kommer, at kvoten på GF2 PAU er yderligere nedsat grundet , at der skal
afgives elevpladser for opret telse PA-uddannelser på Bornholm.
I Efter- og videreuddannelsesafdelingen (EVU) forventes omsætningen forøget med 50%i
forhold t il 2019. Forvent ningerne t il aktivit etsniveauet for 2020 vurderes at være realist isk
og er baseret på t ilbagemeldinger fra arbejdsgiverne i optageområdet om deres ønsker til
kurser m.m. Der er også store forvent ninger til ekst ra salg i forbindelse med skolens
investeringer i VR-teknologi og demenssimulator.
Samlet for SOSU Østjylland er der i 2020 budget t eret med en omsæt ning på 124 mio. kr. og
et driftsresultat på 2,3 mio. kr. Der vil i de kommende år være fokus på resultat er der giver
overskud, så der bliver oparbejdet likvider t il kommende års afdrag på prioritetslån, hvor
afdragsfrihed på afdragsfrie lån ophører i henholdsvis 2021 og 2023.
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Målrapportering
Målrapporteringen er en redegørelse og afrapport ering omhandlende mål fastsat af
Undervisningsministeriet .
De overordnede uddannelsespolitiske mål er, at alle 25-årige skal have gennemført en
uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæft igelse. Det bet yder, at :

·

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

·

i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har t ilknytning t il uddannelse
eller arbejdsmarked, være halveret .

·

alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en
ungdomsuddannelse, har ret t il at få en uddannelsesplan og skal gennem en
opsøgende og opfølgende indsats t ilbydes vejledning og mulighederne for at øge
deres formelle kompet encer på kort og på længere sigt .

Tabel 1 Antal årselever i året
Akt ivitet
Grundforløb – gammelt forløb
Grundforløb 1
Grundforløb 2 Social- og
sundhedsuddannelsen
Grundforløb 2 Pædagogisk
assistent uddannelse
Social- og
sundhedshjælperuddannelsen
Social- og
sundhedsassistentuddannelsen
Pædagogisk assistent uddannelse
EUX * )
EUD10
Introduktions- og
brobygningsforløb
KUU
AM U
Åben uddannelse
Erhvervsakademiuddannelsen
Port øruddannelsen
FVU
IDV
I alt

Årselever
2019
0
68
263

Årselever
2018
0
63
216

Årselever
2017
0
58
194

Årselever
2016
0
53
192

Årselever
2015
227
54
69

51

64

31

138

69

73

52

94

161

329

263

198

190

251

242

108
17
26
9

89
6
28
13

171
3
16
13

163

178

4
15

17

9
65
0
9
3
15
60

9
84
0
11
3
15
60

8
94
0
9
4
18
43

7
130
3
11
2
17
25

7
89
55
11
3
13
43

1.033

911

946

1172

1407

* ) EUX er kun årselever baseret på EUX-fag, der er indberett et på formål 3311. Øvrige del af EUX indgår i
de enkelt e uddannelsesforløb

Kommentarer til de enkelte uddannelsesforløb fremgår af ledelsesberet ning.

Tabel 2 Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb
Nedenstående t abeller viser frafaldet på grundforløbene – det vil sige Grundforløb 1,
Grundforløb 2 SOSU sat Grundforløb 2 PA for årene 2013 t il 2017.
Frafaldet er defineret som afbrud uden omvalg seks måneder eft er start .
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I de følgende tabeller angives, hvordan SOSU Øst jylland bidrager til opfyldelse af den
uddannelsespolit iske målsætning.

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Målrapportering

Frafald på grundforløb 6 måneder efter st art

2017

2016

2015

2014

16,5 %

29,6 %

23,6 %

22,3 %

Tabellen viser, at der igennem de sener e år er sket et f ald i andelen af elever, der har
afbrudt deres grundforløb inden for de først e 6 måneder eft er st art .
Tallene dækker over store forskelle mellem de enkelt e grundforløb. Således er der kun et
lille frafald på Grundforløb 1 og mindre frafald på Grundforløb 2 PA, mens frafaldet på GF2
SOSU området er nået større, dog ikke større end landsgennemsnitt et .

Penneo dokumentnøgle: 3F8DT-I78E1-GFT2U-JMEPP-CXJSU-AELTP

Det er ledelsens opfatt else, at skolen fort sat står med en st or opgave i at nedbringe
frafaldet og der arbejdes med flere init iat iver herpå. I selvevaluering 2020 bliver indsat sen
øget gennemførelse med særlig fokus på de t o GF2 SOSU ret ninger og hovedforløbet på
assist ent uddannelsen.
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SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for SOSU Østjylland for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler
og principper som f remgår af Finansministeriet s bekendt gørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om st atens
regnskabsvæsen (Regnskabsbekendt gørelsen), Finansministeriet s Økonomisk Administ rative Vejledning
(www.oav.dk) og St yrelsen for Undervisning og Kvalit ets paradigme for årsrapporten 2019 med
t ilhørende vejledning.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidst e år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Akt iver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremt idige økonomiske fordele vil tilflyde
Instit utionen, og akt ivets værdi kan måles pålideligt .
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremt idige økonomiske fordele vil fragå
Instit utionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .
Ved først e indregning måles akt iver og forpligtelser t il kost pris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det eft erfølgende.
Visse finansielle akt iver og forpligtelser måles t il amort iseret kost pris, hvorved der indregnes en
konst ant effekt iv rente over løbetiden. Amort iseret kostpris opgøres som oprindelig kost pris med
fradrag af afdrag og tillæg/ fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kost prisen og
det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurst ab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling t ages der hensyn til forudsigelige t ab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræf ter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Taxamet ertilskud indregnes som udgangspunkt i result at opgørelsen på modt agelsestidspunktet .
Bygningst axameter og fællesudgif tstilskud indregnes dog forskudt, da disse t ilskud beregnes ud fra
t idligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbet alinger af t axamet ertilskud vedrørende det
kommende finansår, opt ages i balancen som en kortfristet gældspost og indt ægtsføres i det finansår
t ilskuddene vedrører.
Øvrige indt ægter indregnes i result atopgørelsen i t akt med, at de indtjenes. Afgørelsen af om indtægt er
anses som indt jent , baseres på følgende krit erier:

►

der foreligger en forpligtende salgsaft ale

►

salgsprisen er fast lagt

►

levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb

►

indbet alingen er modt aget , eller kan med rimelig sikkerhed forventes modt aget

I result atopgørelsen indregnes alle omkost ninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt t ilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i result atopgørelsen.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikat ion af værdiforringelse ud over det , som udt rykkes ved normal afskrivning. Hvis det t e er tilfældet,
foret ages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Generelt om indregning og måling

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Segmentoplysninger

I de særlige specifikat ioner gives result atoplysninger på følgende segmenter:

►

Indt ægtsdækket virksomhed – IDV

Poster, som fordeles både ved direkt e og indirekte opgørelse, omfat ter omkostninger i alt . De poster,
som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud f ra fordelingsnøgler fast lagt ud f ra årselevt allet eller skøn
på de enkelte segmenter.

Transaktioner i fremmed valut a er i årets løb omregnet til t ransaktionsdagens kurs. Gevinster og t ab,
der opst år mellem t ransaktionsdagens kurs og kursen på bet alingsdagen, indregnes i result atopgørelsen
som en finansiel post .
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære poster i fremmed valut a, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes t il balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og
t ransaktionsdagens kurs indregnes i result at opgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelsen
Omsætning

Omsætning indregnes i result atopgørelsen, hvis de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og
risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, at beløbet kan opgøres pålideligt og
forventes modt aget. Der foret ages fuld periodisering af tilskud, jf. dog afsnit t et "Generelt om indregning
og måling" .
Omkostninger

Omkostninger omfat t er de omkost ninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og
gager, øvrige drift somkost ninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på
områderne:

►

Undervisningens gennemførelse

►

Markedsføring

►

Ledelse og administ rat ion

►

Bygningsdrift

►

Akt iviteter med særligt t ilskud

Fordelingsnøgler

Indirekt e omkostninger, alt så omkost ninger, der ikke direkte er knyt tet til specifikke formål under
ovenst ående 5 områder, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på årselever.
Finansielle poster

Finansielle indt ægter og omkostninger omfat t er rent er, finansielle omkostninger, kursregulering på
værdipapirer samt amort isering af realkredit lån.
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Omregning af fremmed valuta

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immat erielle og materielle anlægsaktiver måles til kost pris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Tilskud og donationer til mat erielle anlægsakt iver indregnes eft er brut tometoden. Aktivets kost pris
indregnes under materielle anlægsaktiver, mens de modt agende t ilskud indregnes under langf ristede
forpligtelser og indtægtsføres over aktivets løbetid.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kost pris reduceret med eventuel rest værdi, fordeles lineært
over akt ivernes forvent ede brugstid, der udgør:
Bygninger
It-udst yr
Invent ar
Andet udst yr og maskiner

50
3-5
5
5-20

år
år
år
år

På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimal 50 %
For anlægsaktiver anskaffet før 1. januar 2011 anvendes den hidtidige fast sat te afskrivningsprofil indtil
akt iverne er afskrevet eller udgået :
Invent ar og andet udst yr

5-10 år

Akt iver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. ekskl. moms omkostningsføres i anskaffelsesåret .
Tab ved salg af anlægsakt iver indregnes i result atopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper.
Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i result atopgørelsen under andre indtægter.
Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver best år af deposit a som måles t il kost pris og finansielle inst rumenter med
positivværdi måles t il dagsværdi.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen t il amort iseret kost pris eller en lavere net torealisat ionsværdi, hvilket
her svarer t il pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af t ab.
Nedskrivninger til t ab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt
for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på Inst itutionens erfaringer fra
t idligere år.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat ter forudbetalte omkostninger vedrørende
ef terfølgende regnskabsår. Årsregnskab 1. januar – 31. december.
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Kost pris omfat ter anskaffelsesprisen samt omkost ninger direkte tilknyt tet anskaffelsen indtil det
t idspunkt , hvor aktivet er klar t il at blive t aget i brug. For egne fremst illede aktiver omf atter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån opt aget direkte til finansiering af fremst illing af materielle anlægsaktiver
indregnes i kost prisen over f remst illingsperioden.

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Værdipapirer

Værdipapirer, der omfat t er børsnoterede obligationer, måles t il kursværdien på balancedagen.
Gældsforpligtelser

For fastforrent ede lån, som realkredit lån og lån hos kreditinst itut ter indregnes ved lånopt agelsen med
det modt agne provenu med fradrag af afholdt e t ransaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder
måles lånene t il amort iseret kost pris svarende t il den kapit aliserede værdi ved anvendelse af den
effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurst abet ) indregnes i
result atopgørelsen over låneperioden.

Finansielle instrumenter

Den negative dagsværdi af finansielle inst rumenter indregnes i tilknytning t il post en ” Realkredit gæld”
under langfristet gæld. En eventuel posit iv dagsværdi af finansielle inst rument er indregnes under
posten ” Finansielle inst rument er” under finansielle anlægsakt iver.
Et realiseret t ab/ en realiseret gevinst ved indfrielse af et finansielt inst rument
omkostningsføres/ indt ægtsføres i result at opgørelsen, men kan eventuelt amort iseres over det nye låns
løbetid, hvis der er t ale om en reel låneomlægning af sammenlignelige lån.
Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfat t er modt agne bet alinger vedrørende
indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengest rømsopgørelsen viser Instit utionens pengest rømme for året opdelt på drift s-, invest erings- og
finansieringsaktivitet , årets forskydning i likvider samt Inst itut ionens likvider ved året s begyndelse og
afslutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengest rømme fra driftsakt iviteten opgøres som result at et reguleret for ikke kont ant e result at poster
som af- og nedskrivninger, hensæt t elser samt ændring i drift skapit alen, rent eindbet alinger og udbet alinger samt bet alt vedrørende ekst raordinære post er. Drift skapit alen omfat ter
omsætningsakt iver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengest rømme fra investeringsaktivitet en omfat ter pengestrømme fra køb og salg af mat erielle og
finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengest rømme fra finansieringsakt iviteten omf atter pengest rømme fra opt agelse og tilbagebet aling af
langfrist ede gældsforpligt elser.
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Øvrige gældsforpligtelser måles til amort iseret kost pris, der i al væsentlighed svarer t il nominel værdi.

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal

Overskudsgrad

=

Result at før ekst raordinære poster x 100 /
Omsætning ialt

Likviditet sgrad

=

Omsætningsaktiver x 100/
Kort fristet gæld

Soliditetsgrad

=

Egenkapit al ultimo x 100 /

Finansieringsgrad

=

Langfristet gæld x 100 /
Materielle anlægsaktiver

Årselever

=

En årselev modt ager 40 ugers fuldtidsundervisning

Årsværk

=

Gennemsnitligt ant al heltidsansatte medarbejdere inkl.
deltidsansat t e omregnet t il heltidsansatte.
Årsværksnormen er 1.924 t imer

Årsværk pr. 100
årselever, undervisnings
gennemførsel

=

Årsværk - undervisningens gennemførsel x 100/ årselever i alt

Årsværk pr. 100
årselever, ledelse og
administ ration

=

Årsværk - ledelse og administ rat ion x 100 / årselever i alt

Årsværk pr. 100
årselever, øvrige

=

Årsværk marketing + bygningsdrift + aktivit eter med særlige
t ilskud + administ rative fællesskaber (vært ) i alt x 100 /
årselever i alt

Lønomkostninger pr.
100 årselever,
undervisnings
gennemførsel

=

Lønomkostninger til undervisningens gennemførsel x
100/ årselever i alt

Lønomkostninger pr.
100 årselever, øvrige

=

Lønomkostninger til ledelse og administ ration + market ing +
bygningsdrift + akt ivit eter med særlige tilskud + administ rat ive
fællesskaber (vært )* 100/ årselever i alt

Lønomkostninger pr.
100 årselever i alt

=

Lønomkostninger pr. 100 årselever, undervisningens
gennemførsel + Lønomkost ninger pr. 100 årselever, øvrige

22

Penneo dokumentnøgle: 3F8DT-I78E1-GFT2U-JMEPP-CXJSU-AELTP

Samlede aktiver

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

=

Samlet ant al kvadrat meter/ årselever i alt

Huslejeudgif ter pr.
kvadrat meter i kr.

=

Samlet omkostning til husleje / Samlet ant al kvadratmeter

Forsyningsomkostninger
pr. kvadratmeter i kr.

=

Samlet omkostning til forsyning / Samlet ant al kvadrat meter

Andel af realkredit lån
med variabel rente

=

Andel af realkredit lån med variabel rente x 100 / Samlede
realkreditlån

Andel af realkredit lån
med afdragsfrihed

=

Andel af realkredit lån med afdragsfrihed x 100 / Samlede
realkreditlån
Penneo dokumentnøgle: 3F8DT-I78E1-GFT2U-JMEPP-CXJSU-AELTP

Kvadratmeter pr.
årselev
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SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse

Note

2019

2018

kr.
Statst ilskud

95.834.927

90.722.526

2

Delt agerbet aling og andre indtægter

16.781.385

18.457.470

112.616.312

109.179.996

-75.494.375

-73.302.121

Omsætning i alt
Omkostninger

3

Undervisningens gennemførelse

4

Markedsføring

-1.359.854

-865.622

5

Ledelse og administ rat ion

-15.762.137

-14.296.115

6

Bygningsdrift

-10.160.933

-9.991.931

7

Akt iviteter med særlige tilskud

-6.369.211

-8.000.030

-109.146.510

-106.455.819

3.469.802

2.724.177

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster

8

Finansielle indt ægter

162.707

234.038

9

Finansielle omkost ninger

-4.646.552

-3.392.832

Årets resultat

-1.014.042

-434.617
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Omsætning

1

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance

Note

2019

2018

209.195.632

211.517.580

2.565.986

3.345.760

211.761.618

214.863.340

3.361.813

4.272.627

3.361.813

4.272.627

215.123.432

219.135.967

kr.
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger
Udst yr og invent ar

Finansielle anlægsaktiver

11

Finansielle inst rumenter

Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

2.704.760

4.178.903

0

7.892.979

Andre tilgodehavender

3.383.286

2.254.849

Periodeafgrænsningsposter

2.508.039

115.369

8.596.085

14.442.100

4.781.702

8.402.614

Likvide beholdninger

37.031.525

25.141.996

Omsætningsaktiver i alt

50.409.312

47.986.710

265.532.744

267.122.677

Mellemregning med Undervisningsminist eriet

Værdipapirer

AKTIVER I ALT
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10

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

2019

2018

kr.
PASSIVER
Egenkapital

12

Egenkapit al pr. 1/ 1 2007

-3.243.566

-3.243.566

Egenkapit al i øvrigt

37.030.961

38.358.667

33.787.395

35.115.101

149.675.135

152.984.853

43.550.442

44.505.845

Egenkapital i alt

13

Realkredit gæld

14

Anden langfrist et gæld, et ableringstilskud

15

Anden langfrist et gæld, finansielle inst rumenter

1.041.491

1.087.131

Feriepengeforpligtelse

2.877.866

0

197.144.935

198.577.829

4.189.041

2.689.024

Kortfristede gældsforpligtelser

13

Kort fristet del af langfristet gæld

16

Gæld t il pengeinstitut ter

0

151.356

776.181

1.087.749

Feriepengeforpligtelser

8.120.144

10.193.935

Mellemregning med Undervisningsminist eriet

1.768.193

0

Leverandører af varer og tjenest eydelser

3.459.730

3.739.394

Skyldig løn

Anden gæld

1.689.292

1.988.198

14.597.833

13.580.091

34.600.414

33.429.747

Gældsforpligtelser i alt

231.745.349

232.007.576

PASSIVER I ALT

265.532.744

267.122.677

Periodeafgrænsningsposter

17
18

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Andre forpligtelser

I

Usikkerhed om fortsat drift

II

Usikkerhed ved indregning og måling

III

Usædvanlige forhold

IV

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
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Langfristede gældsforpligtelser

SOSU Østjylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Pengestrømsopgørelse

2019

2018

-1.014.042

-434.617

4.067.853

4.688.132

kr.
Året s result at
Af- og nedskrivninger
Tab ved afgang af anlægsaktiver

4.356

3.000

-955.403

-955.403

551.512

551.504

1.609.931

0

Ændring i tilgodehavender

5.846.015

-9.326.019

Ændring i kortfristet gæld

-177.995

-1.308.433

9.93 2.22 7

-6.78 1.83 6

-970.489
3.620.912

0
2.893.955

2.65 0.42 4

2.89 3.95 5

57.042.370
-57.036.000
-3.426.001
2.877.866

0
0
-2.575.023

-541 .765

-2.57 5.02 3

Ændring i likvider
Likvider og bankgæld 1. januar

12.040.885
24.990.641

-6.462.904
31.453.545

Likvider og bankgæld 31 . december

37.0 31.5 26

24.9 90.6 41

Ændring i etableringstilskud
Tilbageførsel af renteloftaftale
Kurstab ved indfrielse af lån
Ændring i driftskapital

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver
Ændring i værdipapir
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Optagelse af lån
Indfrielse af lån
Tilbagebet aling af gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
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Reguleringer vedrørende ikke kontante poster:

SOSU Østjylland
År sr apport 1. januar - 31. decem ber 2019

Noter

I

Usikkerhed om fortsat drift

Det er ledelsens vurdering, at skolens kapit alberedskab er t ilst rækkeligt , og at der ikke er usikkerhed
omkring forsat drift.

II

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsent lig usikkerhed omkring indregning og måling

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold

IV

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ef ter regnskabsårets afslutning ikke indt ruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
skolens finansielle stilling.
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III

SOSU Øst jylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
kr.

3

4

5

6

65.516.006
13.146.711
9.991.219
3.799.188
3.381.802

55.319.694
15.071.923
11.552.644
4.413.557
4.364.708

95.834.927

90.722.526

6.105.590
3.832.251
6.843.543

7.026.170
3.163.847
8.267.453

16.781.385

18.457.470

61.414.934
1.217.003
12.862.437

59.411.127
1.786.703
12.104.292

75.494.375

73.302.121

703.228
47
656.579

401.706
2.222
461.693

1.359.854

865.622

12.179.529
23.237
3.559.371

10.810.816
60.757
3.424.542

15.762.137

14.296.115

2.664.608
1.872.163
5.624.162

2.629.186
1.883.046
5.479.699

10.160.933

9.991.931

Statstilskud

Undervisningst axamet er
Fællesudgift st ilskud
Bygningst axamet er
Øvrige drift sindt ægt er
Særlige t ilskud

2

2018

Deltagerbetaling og andre indtægter
Delt agerbet alinger, uddannelser
Anden ekst ern rekvirent bet aling
Andre indt ægt er

Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkost ninger
Afskrivninger
Øvrige omkost ninger

Markedsføring
Løn og lønafhængige omkost ninger
Afskrivninger
Øvrige omkost ninger

Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkost ninger
Afskrivninger
Øvrige omkost ninger

Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkost ninger
Afskrivninger
Øvrige omkost ninger
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SOSU Øst jylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Noter
kr.
7

8

9

2019

2018

4.123.129
2.246.082

4.242.556
3.757.474

6.369.211

8.000.030

162.707
0

234.038
0

162.707

234.038

4.480.043

3.280.105

166.509

112.728

4.646.552

3.392.832

Grunde og
bygninger

Udst yr

Invent ar

Materielle anlægsaktiver
Kost pris 1. januar
Tilgang i året s løb
Afgang i året s løb
Overført fra invent ar

221.691.633
146.826
0
0

10.299.383
823.663
-471.470
0

12.135.888
0
-465.571
0

Kost pris 31. december

221.838.459

10.651.575

11.670.318

Akk. afskrivninger 1. januar
Året s afskrivninger
Tilbageført e afskrivninger
Overført fra invent ar

10.174.054
2.468.772
0
0

9.858.236
328.379
-471.470
0

9.231.275
1.270.702
-461.214
0

Akk. afskrivninger 31. december

12.642.826

9.715.144

10.040.763

209.195.632

936.431

1.629.554

Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkost ninger
Øvrige omkost ninger

Finansielle indtægter
Rent eindt ægt er og andre finansielle indt ægt er
Kursgevinst er på værdipapirer

Finansielle omkostninger

Rent er- og andre finansielle omkost ninger
Kurst ab på værdipapirer

10
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Kont ant vurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2019 udgør 171.500.000 kr.
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SOSU Øst jylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Noter
kr.
11

12

13

2019

2018

Finansielle instrumenter
Markedsværdi rent ecap, 3,5 %, udløb 2024/ 2033
Forudbet aling rent ecap, periodiseres over rent ecapens løbet id

167.860
3.193.953

527.163
3.745.464

Saldo 31. december

3.361.813

4.272.627

Egenkapital i øvrigt
Saldo pr. 1. januar
Året s result at
Regulering af markedsværdi af rent eswap

38.358.667
-1.014.042
-313.664

39.010.603
-434.617
-217.319

Saldo 31. december

37.030.961

38.358.667

Realkreditgæld
Nykredit , var. obligat ions lån
Nykredit , var. obligat ions lån
Nykredit , var. obligat ions lån
Nykredit , obligat ionslån 2,5 %, 2047
Nykredit , var. obligat ions lån
Nykredit , kont ant lån 1,5 %
Nykredit , var. obligat ions lån

22.706.389
22.828.309
27.067.623
0
11.024.451
56.296.467
13.940.938

22.725.603
23.808.569
28.228.458
55.426.069
11.522.482
0
13.962.696

153.864.176

155.673.877

4.189.041
16.756.164
132.918.971

2.689.024
10.756.095
142.228.759

153.864.176

155.673.877

43.550.442

44.505.845

43.550.442

44.505.845

1.041.491

1.087.131

1.041.491

1.087.131

Afdrag, der forfalder inden 1 år
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år
Afdrag, der forfalder eft er 5 år

14

15

Anden langfristet gæld, etableringstilskud
Donat ioner

Anden langfristet gæld, finansielle instrumenter
Markedsværdi rent ecap 4,5%udløb 2020/ 2030
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SOSU Øst jylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter

kr.

2018

0

151.356

0

151.356

Kredit maksimum

0

0

Heraf anvendt pr. 31. december

0

0

Rest erende t rækningsmulighed

0

0

0

0

Gæld til pengeinstitutter

Udlånskont i

17
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16

2019

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bogført gæld t il realkredit inst it ut t er 153.864.176 kr., er der givet pant i
grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør
209.195.632 kr.
Til sikkerhed for alt mellemværende med Nykredit Bank er der st illet sikkerhed i inst it ut ionens
værdipapirdepot , hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 4.781.702 kr.
Til sikkerhed for en leverandør st illet sikkerhed i skolens likvider med 100.000 kr.
18

Andre forpligtelser

Eventualforpligtelse
Et provenue fra salg af inst it ut ionens ejendom i Silkeborg, erhvervet fra St at en v/ Undervisningsminist eriet den 1/ 1 2011 inden for 10 år, skal t ilbagebet ales t il Undervisningsminist eriet med
50 %af provenuet , eft er modregning af modsvarende nyinvest eringer såsom nybyggeri m.v.
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SOSU Østjylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Særlige specifikationer

2019

2018

119.674

45.221

3.918.862

4.458.778

71.999.828
7.461.519
1.624.082

68.959.462
6.972.910
1.563.017

81.085.429

77.495.389

162,3

151,6

3,1

3,3

Honorar til revisor
Honorar for lovpligtig revision
Honorar for andre ydelser end revision

209.600
78.861

205.000
67.645

Honorar i alt

288.461

272.645

kr.

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre
Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Personaleårsværk
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår

Andel i procent ansat på sociale vilkår
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Udlagte aktiviteter

SOSU Østjylland
Årsrapport 1. januar - 31. december 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Særlige specifikationer

2019

2018

2017

2016

I alt

5.753.609
-2.917.137
-2.055.186

5.678.405
-2.778.253
-1.673.753

4.060.252
-1.692.333
-1.609.482

2.701.043
-1.469.529
-1.396.742

18.193.309
-8.857.252
-6.735.163

781.286

1.226.399

758.437

-165.228

2.600.894

6.499.936

5.718.650

4.492.251

3.733.814

3.899.042

kr.

Indtægter
Direkte og indirekte lønomkostninger
Andre direkte og indirekte omkostninger
Resultat

Akku. Egenkapital på IDV-aktiviteter
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Indtægtsdækket virksomhed I Danmark

Specifikat ion af udgift er vedr. invest eringsrammen
Afholdte udgifter ekskl. Udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen
Angivet i hele kr.

Nyt
Brugt
Samlet tilgang

IT - omkostninger, angivet i hele kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/
- vedligeold/ -udvikling)
It-systemdrift
It-vedligehold
It-udviklingsomkostninger
Udgifter til it-varer til forbrug
I alt

Immaterielle
anlægsaktiver
0
0

Bygninger
146.826
0

828.663
0

0
0

0

146.826

828.663

0

Udstyr

Inventar

882.544
3.042.627
12.877
250.000
684.447
4.872.495
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