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Ledelsespåtegning og den uafbængige revisors erklæringer 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsen habilitetserklæring 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 
l. august til 31. december 2019 for S/1 FGU-institutionen i Kolding og Vejen. 

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 
regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: 

• At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinforma 
tioner eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrappor 
ten er fyldestgørende. 

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. 

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt 
ning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

Kolding den 1 · 
Da li le es 

B ·an Vittrup 
Direktør 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § I 5 i lov om institu 
tioner for forberedende grunduddannelse. 

Kolding den 12. juni 
Bes 

~-Il--- 

Formand 

/4--0 - 
Tobias Jørge 

Næs~~i!D 
Morten Kaj Hansen Kjeld Thorsen 

~ 

Janni Tranholm 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen for SII FGU-institutionen i Kolding og Vejen 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for S/I FGU-institutionen i Kolding og Vejen for perioden 1. au 
gust - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om 
statens regnskabsvæsen samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabs 
væsen m.v. og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten FGU 2019 
med tilhørende vejledning. 

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

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision idet revisio 
nen udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 604 
af 24. maj 2019 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelser. 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 in 
ternationale etiske regler for revisorer (IESBA 's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl 
dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse reg 
ler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rig 
tigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen samt bekendtgø 
relse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. og Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitets paradigme for årsrapporten FGU 2019 med tilhørende vejledning. Ledelsen har end 
videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års 
regnskab 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 
enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter 
nativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg 
ning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en ga 
ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi 
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision 
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgø 
relse nr. 604 af 24. maj 2019 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelser, altid 
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision idet 
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse 
nr. 604 af 24. maj 2019 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelser, 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 besvi 
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om 
fatte 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 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 ri 
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip 
pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revis ionsbevis er væ 
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik 
kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn 
skabet 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 institutionen 
ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids 
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even 
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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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. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin 
formation. 

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 målrapporterin 
gen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene 
i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og 
målrapporteringen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over 
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Le 
delsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter spar 
sommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of 
fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økono 
miske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af års 
regnskabet. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Kolding, den 12. juni 2020 
BDO Statsautoriseret r(ell'i-SJ]DruraK 
CVR.nr. 20 2.~~~,,, 

Statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Præsentation af institutionen 

FGU Kolding og Vejen har to skoler, med tre undervisningsadresser. Vi var beregnet til 375 ele 
ver, men startede op med noget mindre, vi startede med ca. 200. Vi havde overtaget to produkti 
onsskoler der ikke havde så mange elever, og derfor heller ikke så mange medarbejdere. Vores 
udgangspunkt, i forholdet mellem medarbejdere og antal elever, viste sig at passe meget godt. 

Produktionsskolen i Vejen, var i meget dårlig stand, der var utæt tag, som havde været utæt i 
nogle år. Det havde forårsaget at der var skimmelsvamp i dele af bygningen. Det var nødvendigt 
at gøre noget ved det, for at det var uforsvarligt at undervise i lokalerne. Vi har skiftet taget og 
fået renoveret de dele af bygningen som havde skimmelsvamp. 

I Kolding overtog vi en produktionsskole som ikke havde fysisk kapacitet til at rumme det antal 
elever vi kunne forvente at blive, derfor var det nødvendigt at leje undervisningslokaler ude i 
byen. Vi har lejet en etage på IBC, som ligger i campus Kolding. Det har betydet at vi ikke har 
samlet aktiviteterne i Kolding, vi reelt driver 3. skoler, men får kun grundtilskud til 2. 

Elevtallet er vokset stille og roligt uge for uge, vi har fået opbygget en god relation til KUi i 
begge kommuner, således at der er en god dialog om kommende elever. Der er ved at være etab 
leret en fællesforståelse for hvem der er i målgruppen. Udviklingen har været positiv på mange 
parametre. Den stille og rolige tilgang af elever har muliggjort en personaletilpasning løbende, 
således at vi har haft et godt pædagogisk tilbud til alle vore elever. 

Mission og vision for FGU Kolding Vejen 
Individuelle forløb der bringer den unge i job eller uddannelse, der er den helt overordnede mis 
sion, det er fundamentet som alt vores pædagogik skal stå på. 

Pædagogisk og kulturelt arbejde har fyldt meget for alle i opstartsperiode, Alle har været optaget 
af hvad fgu-pædagogik er for noget, hvordan praktiserer vi det, hvornår er praksisnær undervis 
ning, praksisnær? Kompetence udviklingsforløbene i efteråret 19 har haft fgu-pædagogik som 
pejlemærke. Der har været en opgave i at vi som ledelse har skullet lære vores medarbejder at 
kende ift. Kompetencer og medarbejderne skulle lærer hinanden at kende. Det har tydelig gjort at 
vi kommer fra forskellige kulturer, og at der er brug for at vi udvikler en fælles fgu kultur. Det 
arbejde er vi godt i gang med, men vi er ikke i mål. 

Sammen med eleven skaber vi indsigt og læring, der fremmer muligheden for at vælge uddan 
nelse og job og skabe et meningsfuldt liv. Når dette er missionen så kræver det nogle særlige 
kompetencer hos vores undervisere, det kræver, At alle ansatte kan og vil skabe meningsfuld læ 
ring gennem koblingen af praksis og teori. 

Vi arbejder med at udvikle denne kultur, vi kan mærke at der blandt vores medarbejdere er en 
lyst til at arbejde med denne kultur, hvilket er rigtig godt. 
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Hovedaktiviteter 

FGU Kolding Vejen arbejder vi med de tre hovedspor agu, pgu og egu. Vi er som tidligere skre 
vet godkendt til 2 skoler men driver reelt tre skoler. Vi har alle tre hovedspor på alle tre afdelin 
ger i stører eller mindre grad. 

AGU: På agu sporet i begge byer er der en pæn søgning, specielt oplever vi vedvarende vækst i 
antal elever på agu Kolding. 

PGU: Vi har oplevet en vækst i elevtallet særligt på PGU i Kolding, derfor har det været nødven 
digt at udvide antal fagtemaer for at imødegå efterspørgslen. Vi har i skrivende stund følgende 
udbud af fagtemaer. 

Kolding: 
Omsorg og sundhed 
Handel og service 
Mad og ernæring 
Jordbrug, skovbrug og fiskeri 
Bolig byg og anlæg x 2 
Kommunikation og medier 
Industri 

Vejen: 
Omsorg og sundhed 
Musisk og kunstnerisk produktion 
Mad og ernæring 
Motor og mekanik 

I Vejen er der planer om at lave en byg bolig og anlægs linie, som forventes opstartetjanuar 
2021. 

EGU: I Vejen kommune har produktionsskolen haft aftale med kommunen om at stå for EGU, 
denne aftale er genforhandlet efter de nye retningslinjer, og forsætter. I Kolding kommune havde 
kommunen selv EGU, her er der lavet en aftale om at de igangværende elever færdiggøres af 
kommunen og at de nye EGU aftaler laves af FGU. Der er lavet kontrakt på hvad dette arbejde 
indbefatter og hvad det koster. 

Der er et rigtig godt samarbejde med begge kommuner. 

Vi oplever en problemstilling i at den del som FGU institutionen skal stå for, er underfinansieret, 
hvilket er en udfordring i en situationen hvor vi er presset på likviditet. 

Årets faglige resultater 

Vi havde kun ganske få elever der stoppede til jul, hvorfor vi kun havde nogle få prøver. Dette 
grundlag er for spinkelt til at vi kan konkludere noget ud fra det. Vi oplever en stor tilfredshed 
blandt vores elever. Vi havde åbenhus i foråret 2020, hvor mange af vores elever havde inviteret 
deres familie til at komme, elever viste stolt rundt. Vi har en forventning om at vi får nogle pæne 
udslusningstal, der vil være et antal der stopper hos os til sommer, det store antal elever kommer 
først videre i sommeren 2021, når de har gået her i 2 år. 
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Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal. 

Årets resultat er på kr.- 2.925.481,- mod et budget på kr. -l. l 89.367,- den primære årsag til den 
dårligere resultat er at vi startede med væsentlig færre elever end kommunerne havde meldt ind 
til undervisningsministeriet. 

2019 slutter med et underskud på kr. 2.925.481,- mod et budgetteret underskud på kr. - 
l, 189.000,- resultatet er trods alt ikke værre fordi vi ikke havde det antal medarbejdere der skulle 
til for at undervise det af kommunerne forventet elevtal, men dog stadig flere undervisere end 
der var brug for. 

I 2020 er der kommet sammenhæng mellem antal undervisere og antal elever. 
Herudover er resultat præget af afskrivning af aktiver som var anført alt for høje i produktions 
skolen i Vejen. Hvilket samlet set har medført ekstra ordinære afskrivninger. 

FGU Kolding og Vejen er presset på likviditet, hvorfor vi nu har fået etableret en kassekredit i 
Middelfart Sparrekasse på kr. 2.mil. 

FGU Kolding og Vejen har herudover modtaget en likviditetssikring på kr. 2,5 mil fra Bøme- og 
undervisningsministeriet frem til udbetaling af december-tilskuddet. 

Det er ledelsens opfattelse at skolen kan gennemføre undervisningen i 2020 med det samlede til 
sagn om kreditter på 4.500 tkr. Der er igangsat tiltag til forbedring af resultat, ligesom der frem 
over er meget stor fokus på den løbende likviditet. 

Vi købte Dalgas alle 7 i Vejen i 2019 denne ejendom skal ombygges til hhv. Motor og mekanik 
værksted og byg bolig og anlægs værksted. Vi forventer at dette arbejde vil koste mellem 2,5 mil 
og 3 mil. Vi har lavet aftale med Middelfart Sparrekasse om at låne kr. 2,5 mil til dette byggeri. 
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Hoved- og nøgletal 

1/8-31/12 
2019 

Resultatopgørelse (i mio. kr.) 

Omsætning 
- heraf slats li/skud 
Omkostninger 
Resultat før finansielle poster 
Finansielle poster 
Årets resultat 

15,3 
13,8 
-18,1 
-2,8 
-0,1 
-2,9 

Balance (i mio. kr.) 

Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 
Balancesum 
Egenkapital 
Langfristet gæld 
Kortfristet gæld 

13,8 
12,2 
26,0 
3,1 
4,4 

18,5 

Pengestrømme (i mio. kr.) 

Driftsaktivitet 
Investeringsaktivi tel 
Finansieringsaktivitet 
Pengestrøm, netto 
Likvider, primo 
Likvider, ultimo 
Resterende trækningsmulighed på kassekredit 
Samlet likviditet til rådighed 

Regnskabsmæssige nøgletal 

Overskudsgrad 
Likviditetsgrad 
Soliditetsgrad 

Årselevtal 

FGU (AGU, PGU, EGU) 
KUU, EGU, Produktionsskoleforløb 

Årselever i alt 

7,6 
-2,8 
-0,1 
4,7 
2,7 
7,4 
0,3 
7,7 

-19,2 
65,7 
11,7 

114,8 
12,9 

127,7 

Årsværk pr. 100 årselever 

Ledelse og administration 
Øvrige 1,0 

2,0 



10 

Hoved- og nøgletal 
1/8-31/12 
2019 

Lønomkostninger pr. 100 
årselever (i mio. kr.) 
Lønomkostninger til uddannelse 
Lønomkostninger til øvrige 

Lønomkostninger i alt 

8,5 
1,4 

9,9 

Lønomkostninger i pct. af 
omsætning 82,8% 

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring 

Aktivitetsstyring 
Årsværk pr. 100 årselever 

Undervisningsårsværk pr. 100 
årselever 

Samlede lønomkostninger for 
alle chefer, der er om fattet af 
chefaftalens dækningsområde 
opgjort som pct. af omsætning. 

Gennemsnitlige samlede 
lønomkostninger pr. chef 
årsværk for de chefer, der er 
ansat i henhold til chefaftalen. 

18,9 

15,9 

10,7% 

711.948 

Kapacitetsstyring 
Kvadratmeter pr. årselev 
bygningsudgifter/huslejeudgifter pr. kvm. 
Forsyningsomk. pr. kvm. 

46,9 
306,5 
28,4 

Finansiel styring 
Finanseringsgrad 
Andel af realkreditlån med 
variabel rente 
Andel af realkreditlån med 
afdragsfrihed 

32,7% 

29,4% 

0,0% 
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 
Institutionen har i opstartsåret realiseret et underskud på 2.925 tkr. i 2019, samt foretaget nød 
vendige investeringer i bygninger. 

FGU Kolding og Vejen er presset på likviditet. Institutionen havde på balancedagen en mellem 
regning med Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende forskud 2019 som er modregnet i 
tilskud 2020, samt afholdt skoleydelse til elever, som ikke fuldt ud er modsvaret af de forskud og 
tilskud der er modtaget i 2020 pga. forskydninger i Ministeriets udbetalingsmodel. 

Herudover er renoveringen af taget på ejendommen i Vejen afsluttet i 2020 samt der er sket lø 
bende afdrag på realkreditgæld og anden gæld. Samlet har driften 
og ovenstående forskydninger i balancen medført et likviditetstræk på 8.126 tkr. i årets første 4 
måneder samt der er deponeret yderligere 740 tkr. til ekstraordinært afdrag hos LR-Kredit i for 
bindelse med salg af ejendommen Terpvej, Rødding. 

Ledelsen har i dialog med Middelfart Sparekasse opnået et tilsagn om en kassekredit på 2.000 
tkr. Ledelsen har desuden fået tilsagn om midlertidig likviditetssikring fra Børne- og under 
visningsministeriet på 2.500 tkr. der modregnes i december tilskuddet 2020. 

Det er ledelsens vurdering at tilpasnings af driften og elevtilgang i 2020 i kombination med 
ovenstående tilsagn om likviditet og forventninger om tilpasningsmidler, kan sikre driften i 
2020. 

Usikkerhed om indregning og måling 
Årets aktiviteter har ikke medført usikkerhed ved indregning eller måling af årsregnskabets po 
ster. 

Usædvanlige forhold 
Årets resultat er ikke påvirket af andre usædvanlige forhold end de forhold, som fremgår af be 
retningen. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Den 12. marts 2020 blev alle eleverne på Undervisningsministeriet foranledning "sendt hjem". 
Der er gennemført fjernundervisning for alle elever, således FGU Kolding Vejen opfylder de af 
Undervisningsministeriet udmeldte krav. 

Det er usikker hvilken indflydelse det vil få i forhold til dels den løbende ind- og udskrivning af 
elever i den efterfølgende periode samt indskrivning af nye elever til august. 

Derudover er der ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil 
kunne påvirke den finansielle stilling. 

Forventninger til det kommende år 
FGU Kolding Vejen forventer et overskud på 62 tkr. Det budgetterede resultat tager udgangs 
punkt i aktivitet på 372 årselever på FGU, KUU og EGU. 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for S/1 FGU-institutionen i Kolding og Vejen er udarbejdet i overensstemmelse 
med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116. 
af 19. februar 2018 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk 
Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for års 
rapporten FGU for 2019 med tilhørende vejledning. 

Regnskabsperiode 
Institutionen er op startet pr. I. august 2019 og regnskabsperioden 2019 går fra 1. august til 31. 
december 2019. 

Sammenligningstal 
Der indgår ikke sammenligningstat i resultatopgørelsen for 2019, idet institutionen er opstartet 
pr. l. august 2019. 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
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 kurstab og -gevinst over 
løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

Taxametertilskud indregnes om udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 
Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i 
balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. 



13 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om 
indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: 

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

I resultatopgørelsen er alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af 
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der 
er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette 
er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Leasing 
Y <leiser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. 
Leasingforpligtigelsen oplyses i en note. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og 
tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultat 
opgørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke afregnes på balan 
cedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transakti 
onsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som finansiel post. 

Segmentoplysninger 
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 

• Indtægtsdækket virksomhed - IDV 

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De po 
ster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevan 
tallet eller skøn på de enkelte segmenter. 

Resultatopgørelsen 

Omsætning 
Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at 
levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres på 
lideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet 
"Generelt om indregning og måling". 
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Omkostninger 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder 
løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostnin 
gerne er opdelt på områderne: 

• Undervisningens gennemførelse 
• Markedsføring 
• Ledelse og administration 
• Bygningsdrift 

Fordelingsnøgler 
Løn og driftsomkostninger konteret på hjælpeformål fordeles på uddannelserne efter henholdsvis 
registrerede arbejdstimer, årselever eller aktivitet. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles 
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Bygninger: 
Bygninger 
Særlige installationer 
Almindelige installationer mv. 

50 år 
20 år 
10-20 år 

Produktionsanlæg og maskiner: 
Laboratorie- og produktionsteknisk inventar og udstyr 5-1 O år 

Transportmateriel: 
Person- og andre tjenestebiler mv. 
Last- og varebiler, busser, trucks og traktorer 

5 år 
8 år 

Inventar og IT-udstyr: 
Inventar 
Andet IT-udstyr 

3-5 år 
3-5 år 

Grunde afskrives ikke. 
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For bygninger og grunde anskaffet før I. januar 2011, og hvor afskrivningshorisonten afviger fra 
50 år fastholdes den hidtil anvendte afskrivningsprofil indtil aktivet er afskrevet. 

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i an 
skaffelsesåret. 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkost 
ningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre ind 
tægter. 

Finansielle anlægsaktiver 
Øvrige finansielle anlægsaktiver, som deposita, måles til kostpris. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsvær 
dien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, 
hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehaven 
der samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutio 
nens erfaring fra tidligere år. 

Gældsforpligtelser 
Langfristet lån, som realkreditlån mv., indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu 
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til 
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, 
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultat 
opgørelsen over låneperioden. 

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

I henhold til udmelding fra Moderniseringsstyrelsen skal feriepengeforpligtelsen ikke opdeles i 
kort og langfristet gæld for 2019. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 
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Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings 
og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets be 
gyndelse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatpo 
ster som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og 
-udbetalinger samt betalinger vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsæt 
ningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle 
og finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebeta 
ling af langfristede gældsforpligtelser. 

Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 

Definitioner og opgørelsesmetoder for nøgletal 
Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/ 

Omsætning i alt 
Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/ 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 
Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/ 

Samlede aktiver 
Årselev = En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning 
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Resultatopgørelse for l. august - 31. december 

1/8-31/12 
Note 2019 

Statstilskud 13.771.077 
Deltagerbetaling og andre indtægter 2 1.482.730 

Omsætning i alt 15.253.807 

Undervisningens gennem førelse 3 -12.21 l.050 
Markedsføring 4 -100.773 
Ledelse og administration 5 -2.476.465 
Bygningsdrift 6 -3.280.946 

Omkostninger i alt -18.069.234 

Resultat før finansielle poster -2.815.427 

Finansielle omkostninger 7 -110.054 

Finansielle poster i alt -110.054 

ÅRETS RESULT AT -2.925.481 
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Balance 31. december 

AKTIVER 

Note 2019 

Grunde og bygninger 
Udstyr og inventar 
Igangværende investeringer 

Materielle anlægsaktiver 

12.818.306 
201.168 
529.624 

8 13.549.098 

Deposita 

Finansielle anlægsaktiver 
300.180 

300.180 

ANLÆGSAKTIVER 13.849.278 

Varebeholdninger 77.867 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 
Andre tilgodehavender 

Tilgodehavender 

393.697 
3.026.255 

3.419.952 

Likvide beholdninger 8.682.045 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

AKTIVER I ALT 

12.179.864 

26.029.142 
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Balance 31. december 

PASSIVER 

Note 2019 

Egenkapital pr. 1. august 2019 
Egenkapital i øvrigt 

EGENKAPITAL 

9 
5.982.541 
-2.925.481 

3.057.060 

Kommunal gæld 
Realkreditgæld 

Langfristede gældsforpligtelser 

10 
11 

100.000 
4.336.552 

4.436.552 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligt. 
Gæld til pengeinstitutter 
Skyldig løn 
Feriepengeforpligtelser 
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 
Anden gæld 
Periodeafgrænsningsposter 

Kortfristede gældsforpligtelser 

12 
407.241 

1.249.753 
537.922 

3.673.072 
3.565.066 
2.080.889 
2.857.529 
4.164.058 

18.535.530 

GÆLDSFORPLIGTELSER 22.972.082 

PASSIVER I ALT 26.029.142 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Andre forpligtelser 

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

13 
14 

II 
III 
IV 
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Pengestrømsopgørelse l. august - 31. december 

Årets resultat 

Reguleringer vedr. ikke kontante poster: 
Af- og nedskrivninger 

Ændring i driftskapital 
Ændring i varebeholdninger 
Ændring i tilgodehavender 
Ændring i kortfristet gæld 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

Køb af materielle anlægsaktiver 
Ændring i finansielle anlægsaktiver 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 

Tilbagebetaling af gældsforpligtelser 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 

Ændring i likvider 

Likvider og bankgæld 1. august 

Likvider og bankgæld 31. december 

1/8-31/12 
Note 2019 

-2.925.481 

852.254 

26.453 
730.179 

8.887.460 

7.570.865 

-2.534.624 
-225.000 

-2.759.624 

-84.981 

-84.981 

4.726.260 

2.706.032 

7.432.292 
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Noter 

I Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 

Institutionen har i opstartsåret realiseret et underskud på 2.925 tkr i 2019 samt foretaget nødvendige investerin 
bygninger. 

FGU Kolding og Vejen er presset på likviditet. Institutionen har på balancedagen en mellemregning med 
Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende forskud 2019 som er modregnet i tilskud 2020, samt afholdt 
skoleydelse til elever, som ikke fuldt ud er modsvaret af de forskud og tilskud der er modtaget i 2020 på grund 
forskydninger i Ministeriets udbetalingsmodel. 

Herudover er renoveringen aftaget på ejendommen i Vejen afsluttet i 2020 samt der er sket løbende afdrag på 
realkreditgæld og anden gæld. Samlet har driften og ovenstående forskydninger i balancen medført et 
likviditetstræk på 8.126 tkr. i årets første 4 måneder samt der er deponeret yderligere 740 tkr. til ekstraordinær 
afdrag hos LR-Kredit i forbindelse med salg af ejendommen Terpvej, Rødding. 

Ledelsen har i dialog med Middelfart Sparekasse opnået et tilsagn om en kassekredit på 2.000 tkr. 
Ledelsen har desuden faet tilsagn om midlertidig likviditetssikring fra Børne- og Undervisningsministeriet på: 
der modregnes i december-tilskuddet 2020. 

Det er ledelsens vurdering at tilpasnings af driften og elevtilgang i 2020 i kombination med ovenstående tilsag 
likviditet og forventninger om tilpasningsmidler, kan sikre driften i 2020. 

Il Usikkerhed ved indregning og måling 

Årets aktiviteter har ikke medført usikkerhed ved indregning eller måling af 
årsregnskabets poster. 

Ill Usædvanlige forhold 

Årets resultat er ikke påvirket af andre usædvanlige forhold end de forhold som 
fremgår af beretningen. 

IV Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder som væsentligt 
vil kunne påvirke den finansielle stilling. Der henvises til ledelsensberetning side I I. 
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Noter 

1/8-31/12 
2019 

1 Statstilskud 

Undervisningstaxameter 
Fæl lesudgi ftstaxam eter 
Særlige tilskud 

10.642.300 
2.685.625 
443.152 

13.771.077 

2 Deltagerbetaling og andre indtægter 

Deltagerbetalinger, uddannelser 
Anden ekstern rekvirentbetaling 
Andre indtægter 

254.321 
319.989 
908.420 

1.482.730 

3 Undervisningens gennemførelse 

Løn og lønathængige omkostninger 
Afskrivninger 
Øvrige omkostninger 

10.864.348 
194.123 

1.152.579 

12.211.050 

4 Markedsføring 

Øvrige omkostninger 100.773 

100.773 
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Noter 

1/8-31/12 
2019 

5 Ledelse og administration 

Løn og lønafhængige omkostninger 
Øvrige omkostninger 

650.687 
1.825.778 

2.476.465 

6 Bygningsdrift 

Løn og lønafhængige omkostninger 
Afskrivninger 
Øvrige omkostninger 

I.I 10.562 
658.131 

l.512.253 

3.280.946 

7 Finansielle omkostninger 

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 110.054 

110.054 
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Noter 

8 Materielle anlægsaktiver 

Anskaffelsespris l. januar 

Tilgang i årets løb 
Afgang i årets løb 

Anskaffelsespris 31. december 

Akkumulerede af- og nedskrivninger I. januar 

Årets af- og nedskrivninger 
Tilbageførte af- og nedskrivninger 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 

Bogført værdi 31. december 

Grunde og Udstyr og Igangværende 
bygninger inventar investeringer 

26.102.424 2.986.105 o 
2.005.000 o 529.624 

-41.406 o o 
28.066.018 2.986.105 529.624 

14.630.987 2.590.814 o 
658.131 194.123 o 
-41.406 o o 

15.247.712 2.784.937 o 

12.818.306 201.168 529.624 

Den offentlige ejendomsvurdering af grunde og 
bygninger for 2019 udgør kr. 30.500.000 
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Noter 

9 Egenkapital i øvrigt 
Primo 
Årets resultat 

o 
-2.925.481 

-2.925.481 

IO Kommunal gæld 

Kommunal gæld, rentefrit 300.000 

300.000 

Afdrag, der forfalder inden I år 200.000 

Afdrag, der forfalder efter 5 år o 

11 Realkreditgæld 

LR kredit, rentetilpasningslån, udløb 2038 
LR kredit, kontantlån 2,5% udløb 2038 

Afdrag, der forfalder inden I år 

1.336.976 
3.206.817 

4.543.793 

207.241 

Afdrag, der forfalder efter 5 år 3.473.203 

12 Gæld til pengeinstitutter 

Danske Bank, kassekredit, trækningsret 1.500.000 kr. 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for realkreditgæld hos LR kredit er der givet pant i ejenddommene Dalgas Alle 5, Vejen 
og Terpvej 69, Rødding med en bogført værdi på 5.720 tkr. 

Til sikkerhed for alt mellemværende med Danske Bank er der givet pant i ejerpantebrev 
på 1.500.000 kr. i ejendommen Esbjergvej 138, Kolding med en bogført værdi på 11.686 tkr. 

Til sikkerhed for garantistilleiser givet af Frøs Sparekasse over for LR Kredit er der givet pant i 
ejerpantebrev på 1.000.000 kr. i ejendommen Dalgas Alle 5, Vejen med bogført værdi på 4.970 tkr. 
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Noter 

14 Andre forpligtelser 

Leje- og leasing forpligtelser 

Institutionen har indgået en forpagtningsaftale vedrørende jord. 
Aftalen udløber uden varsel 31. august 2026, men kan opsiges med 3 måneders varsel 
Den årlige fortagtningsafgift udgør I tkr. 

Institutionen har indgået en huslejeaftale vedrørende Dalgas Alle 3, Vejen 
Aftalen kan tidligst opsiges l. juli 2024 
Den årlige husleje udgør 246 tkr. 

Institutionen har indgået en huslejeaftale vedrørende Vinkelvej 3, Vejen 
Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel 
Den årlige husleje udgør 241 tkr. 

Institutionen har indgået en huslejeaftale vedrørende Tvedvej 7, Kolding 
Aftalen kan opsiges med 8 måneders varsel 
Den årlige husleje udgør 900 tkr. 

Institutionen har indgået en lejeaftale vedrørende Hallen i Vejen 
Aftalen udløber I. juli 2020 
Den årlige husleje udgør 6 tkr. 

Institutionen har indgået en leasingaftale vedrørende en kopimaskiner. 
Aftalerne udløber i perioden 30. april 2021 
Den årlige leasingydelse udgør 17 tkr. 

Øvrige forpligtelser: 

Kolding Kommune har pr. I. januar 2017 overdraget ejendommen Es bjergvej 138 til institutionen 
svarende til en vederlagsfri overdragelse ydet som et anlægstilskud svarende til 3.800 tkr. 
I forbindelse med overdragelsen er der fastsat følgende: 

Skolen ikke må pantsætte ejendommen uden Kolding Kommunes særskilte samtykke. Der kan 
forventes givet samtykke til kreditforeningsbelåning med et beløb på op til den enhver tid 
værende markedsværdi af ejendommen fratrukket et beløb på 3.800 tkr. (pristalsreguleret). 

Skolen må ikke videresælge ejendommen uden Kolding Kommunes særskilte samtykke. I 
tilfælde af ønsket videresalg har kommunen forkøbsret til ejendommen til den tilbudte pris 
fratrukket et beløb på 3.800 tkr. (pristalsreguleret). 

Kolding Kommune har endvidere ret til at tilbagekøbe ejendommen, hvis det 
støtteberettigede formål - drift af produktionsskole - måtte ophøre. Såfremt 
tilbagekøbsretten kan og vil blive gjort gældende af kommunen, fastsættes 
tilbagekøbssummen til markedsværdien på det pågældende tidspunkt fratrukket et beløb på 
3.800 tkr. (pristalsreguleret). 
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Noter 

14 Andre forpligtelser (fortsat) 

Ejendommen Terpvej 69, Stenderup er overdraget af Vejen Kommune i 2008 under følgende 
betingelser: 

Der drives produktionsskole i bygningerne 

Der kan ikke ske pantsætning i ejendommen uden Vejen Kommunes forudgående godkendelse 

Vejen Kommune har forkøbsret til ejendommen 

Ejendommen kan ikke overgå til andre formål end, hvad der kan sidestilles med 
produktionsskole uden Vejen Kommunes godkendelse 

I tilfælde af at den selvejende institution nedlægger driften af produktionsskole, eller hvis 
Produktionsskolen Vejen efter byrådets skøn ikke drives på fuldt forsvarlig måde, 
tilbageskødes / genoverdrages ejendommen med bygninger til Vejen Kommune. 

Til sikkerhed for gæld i LR realkredit er der fra Frøs Sparekasse stillet to garantierklæringer 
på hhv. 818 tkr. og 1.373 tkr. 
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Særlige specifikationer 

2019 

UdJagte aktiviteter 

Videresendte tilskud vedr. aktiviteter udlagt til andre o 

Modtagne tilskud vedr. aktiviteter gennemført for andre 

Personaleomkostninger 

Lønninger 
Pensioner 
Andre omkostninger til social sikring 

Personaleomkostninger i alt 

Lønomkostninger til chefløn 

Lønomk. til chefter ansat iht. chefaftalen 

Lønomkostninger til chefløn i alt 

Personaleårsværk 

Antallet af årsværk, der er ansat i henhold til chefaftalen. 

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 

Andel i procent ansat på sociale vilkår 

908.420 

10.756.114 
1.751.755 

117.728 

12.625.597 

1.637.481 

1.637.48 l 

2,3 

24,l 
17,0% 

Honorar til revisor 

Honorar for lovpligtig revision 
Honorar for andre ydelser end revision 
Honorar regulering fra tidligere periode 

79.000 
193.950 
43.050 

316.000 
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Særlige specifikationer 

Indtægtsdækket virksomhed i Danmark (IDV) 

2019 I alt 

Indtægter o o 
Direkte og indirekte 
lønomkostninger o o 
Andre direkte og indirekte 
omkostninger o o 
Resultat o o 

Akkumuleret resultat o 

Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen 
Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen 

Angivet i hele kr. Bygninger Udstyr Inventar 

Nyt o o o 
Brugt 2.005.000 o o 
I alt 2.005.000 o o 

2019 

It- omkostninger, angivet i hele kr. 
It- systemdrift 
Udgifter til it-varer til forbrug 

I alt 

480.266 
242.259 

722.525 




