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Side 1

Ledelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for 2019 for AOF Horsens-Hedensted Aftenskole.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt Foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af Foreningens finansielle stilling.
Vi indstiller årsrapporten til repræsentantskabets godkendelse.

Horsens, den 26. februar 2020
Daglig ledelse
Per Havshøi
Skoleleder

Bestyrelsen

Erik Sletkær Jensen
formand

Lone Dybdal
næstformand

Lone Ørsted
bestyrelsesmedlem

Brian Tollak Nielsen
bestyrelsesmedlem

Inga Sørensen
bestyrelsesmedlem

Gitte Frederiksen
bestyrelsesmedlem

Ole Kjær
bestyrelsesmedlem

Side 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i AOF Horsens-Hedensted Aftenskole
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for AOF Horsens-Hedensted Aftenskole for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt Foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Foreningens vedtægter.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af Foreningen 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.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere Foreningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere Foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Side 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejl information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af Foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er
rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens 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
Foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 26. februar 2020

RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53371914

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 28702
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AOF Horsens-Hedensted Aftenskole
Fuglevangsvej 41
8700 Horsens

CVR-nr.

31 44 67 91

Stiftelsesdato

1/4 2008

Hjemsted

Horsens

Regnskabsår

1/1 2019 - 31/12 2019

Bestyrelse

Erik Sletkær Jensen
Lone Dybdal
Lone Ørsted
Brian Tollak Nielsen
Inga Sørensen
Ole Kjær
Gitte Frederiksen

Skoleleder

Per Havshøi

Ejerforhold

Forening

Revisor

RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53371914
Stenvej 21D, 1.tv.
8270 Højbjerg

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank
Tværgade 7
8600 Silkeborg

Side 6

Ledelsesberetning

Resultatet for 2019 i AOF Horsens-Hedensted Aftenskole viser samlet set et overskud på DKK 60.773
hvilket er tilfredsstillende.
I 2019 oplevede vi en tilbagegang på 9% i aktiviteterne i AOF Horsens Aftenskole, mens vi i AOF Hedensted
havde uændret aktivitetsniveau i forhold til foregående år. I Horsens afholdtes 2337 holdtimer,
i Hedensted 21 timer.
Der blev udsendt et stort fælles program for AOF MIDT Aftenskolerne for såvel forårs- som efterårssæson 2019.
Aktiviteterne i Horsens har i 2019 primært været inden for følgende: Kunstskolen, bevægelse, sprog
og madværksteder.
Vi havde fortsat stor succes med at udbyde ture, og Senioruniversitetet trak igen 400 tilhørere til hver af de
14 årlige forelæsninger. I 2019 afholdt vi foredrag / debatarrangementer med flere samarbejdspartnere:
Horsens Bibliotek og 3F Horsens & Omegn.
I Hedensted havde vi hamonikakurser samt foredrag/debat i samarbejde med 3F og Castberggaard.

Side 7

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A-virksomheder, tilrettet ledelsens specifikke behov og er aflagt i danske kroner. Anvendt
regnskabspraksis er den samme som sidste år. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med,
at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser
indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå Foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Efterfølgende måles som beskrevet nedenfor. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til
transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Tilskud og deltagerbetaling indgår med årets modtagne beløb.
Udgifter
Løn- og personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Omkostninger
Andre omkostninger indeholder direkte omkostninger til undervisning, lokaler, administration og
markedsføring.

Balancen
Tilgodehavender
Der foretages individuel vurdering af debitorerne, og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at
være påkrævet.
Likvider
Likvide beholdninger måles til nominel værdi, og omfatter kontant beholdning samt kontant indestående i pengeinstitut.
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være
lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne indtægter vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse 01/01 2019 - 31/12 2019

Note

2019

2018
1.000 kr.

1
2

3
4
5
6
7

Indtægter:
Tilskud
Deltagerbetaling

455.800
1.188.346

453
1.274

Indtægter i alt

1.644.146

1.727

1.213.836
57.640
52.703
60.973
198.156

1.215
54
56
63
189

1.583.309

1.579

60.838

148

0
65

0
1

60.773

148

Udgifter:
Gager og lønninger
Undervisningsudgifter
Lokaleudgifter
Administrationsudgifter
Markedsføringsudgifter
Udgifter i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat
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Balance pr. 31. december 2019
AKTIVER

Note

31/12 2019

31/12 2018
1.000 kr.

Omsætningsaktiver:
Mellemregning med AOF Center Midtjylland
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

0
0
1.078.587

0
29
995

Omsætningsaktiver i alt

1.078.587

1.024

Aktiver i alt

1.078.587

1.024

Side 10

Balance pr. 31. december 2019
PASSIVER

Note

31/12 2019

31/12 2018
1.000 kr.

Egenkapital:
Egenkapital primo
Overført resultat

635.970
60.773

488
148

Egenkapital i alt

696.743

636

22.857
277.222
81.765

34
212
142

381.845

388

1.078.587

1.024

Gæld:
Feriepengeforpligtelse
Skyldige omkostninger
Periodeafgrænsningsposter
Gæld i alt

Passiver i alt

8

Pantsætninger og eventualforpligtelser
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Noter

2019

2018
1.000 kr.

Note 1 - Tilskud:
Kommunalt tilskudstilsagn, aftenskole
Ej anvendt folkeoplysningstilskud
Ekstra tilskud
10%-puljen, debatskabende aktiviteter

Horsens: Hedensted:
373.590
15.853
-7.020
-12.394
25.000
17.500
41.510
1.761

389.443
-19.414
42.500
43.271

430
-26
2
48

455.800

453

1.131.868
6.500
49.978

1.214
17
43

1.188.346

1.274

Ledelse / Fælles ledelse
Løn og vederlag m.v.
Honorarer
Personaleudgifter
Kørsels- og rejseudgifter
Sociale omkostninger m.v.

119.989
994.453
77.837
1.333
6.138
14.086

118
992
84
2
5
15

Gager og lønninger i alt

1.213.836

1.215

1.509
53.141
0
2.989

3
46
4
2

57.640

54

Tilskud i alt

Note 2 - Deltagerbetaling:
Horsens Aftenskole
Hedensted Aftenskole
Øvrig deltagerbetaling
Deltagerbetaling i alt

Note 3 - Gager og lønninger:

Note 4 - Undervisningsudgifter:
Undervisningsmaterialer
Udgifter vedrørende elever
Inventar og udstyr
Copydan
Undervisningsudgifter i alt
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Noter

2019

2018
1.000 kr.

Note 5 - Lokaleudgifter:
Hus- og lokaleleje
Reparation og vedligeholdelse
Småanskaffelser

245.020
0
0

248
0
0

Lokaleudgifter

245.020

248

Kommunalt lokaletilskud

-192.317

-192

52.703

56

5.099
29.934
12.700
9.771
0
663
2.806

8
30
13
4
1
7
1

60.973

63

198.156

189

198.156

189

Lokaleudgifter i alt

Note 6 - Administrationsudgifter:
Porto og gebyr
Fælles administration
Revision
Kontingenter
Forsikring
Repræsentation og gaver
Bestyrelsesomkosninger
Administrationsudgifter i alt

Note 7 - Markedsføringsudgifter:
Program og tryksager
Markedsføringsudgifter i alt

Note 8 - Pantsætninger og eventualforpligtelser:
Ledelsen har oplyst, at Foreningen ikke har eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten.
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