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Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Folkeuniversitetet i Midtjylland for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi anser den
valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi
finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter
vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt
resultat.
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Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Folkeuniversitetet i Århus
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Folkeuniversitetet i Århus for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter, herunder anvendt regnskabspraksis, samt særlige
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af Folkeuniversitet i Århus 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Folkeuniversitetet i Århus har i overensstemmelse med i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet medtaget det
af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019 i resultatopgørelsen. Resultatbudgettet er ikke revideret, som det også fremgår af årsregnskabet
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 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 ledelsen enten har til
hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v., samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar
2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af
21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision jf. Bekendtgørelse
nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

►

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

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens
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 konklusion 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 bl.a. 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.
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Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision jf. Bekendtgørelse nr. 1701 af
21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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.

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om statens regnskabsvæsen
m.v. (statens regnskabsregler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Horsens, den 10. juni 2020

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

Uffe Black Jensen
statsaut. Revisor
MNE-nr. 34332
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr. By

Folkeuniversitetet i Århus
Bartholins Allé 16
8000 Aarhus C

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

69 38 65 12
21. april 1964
Aarhus
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.fuau.dk
info@fuau.dk

Telefon

88 43 80 00
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Ledelsesberetning
Folkeuniversitetet i Aarhus omfatter den folkeuniversitetsvirksomhed, der afholdes af folkeuniversitetsafdelingen i Aarhus, og af de folkeuniversitetskomiteer, der har tilsluttet sig afdelingen i Aarhus. Formålet er at udbrede, styrke og udvikle udbud af undervisning i henhold til gældende lov om folkeuniversitetsvirksomhed, hvor formålet er at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt
fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
Folkeuniversitetet i Aarhus’ sekretariat servicerer de tilknyttede komiteer. Det indebærer bl.a. ekspedition af ansøgninger om undervisning, herunder godkendelse af undervisere, udfærdigelse af kontrakter,
aflønning af undervisere og rådgivning om undervisningstilbud.

Der aflægges regnskab i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Folkeuniversitetet kapitel 6. Ifølge bekendtgørelsens § 14 udarbejdes et årsregnskab for dels Folkeuniversitetet i Aarhus og
dels de tilknyttede komiteer. Afdelingen i Aarhus er sekretariat for de tilknyttede komiteer og deres
regnskaber fremgår af dette regnskab. Komiteernes resultat er indregnet under posten ”Nettoresultat
komitéer”, og regnskaberne fremgår af side 29.
Samarbejdet er fortsat kendetegnet ved stort engagement og konstruktiv dialog. Sekretariatets arbejde
med at rådgive, vejlede og servicere komiteerne og udvikle aktiviteterne i regionen forløber godt. Der
har været afholdt to regionale møder i 2019 dels på Djursland og dels i Aarhus.
Økonomisk udvikling
De samlede udgifter til drift og administration i afdelingen var DKK 31.061.862. Det samlede statstilskud blev DKK 5.491.673. Det ordinære statstilskud dækkede således 17,7 % af de samlede udgifter.
Årets resultat for Folkeuniversitetet i Aarhus udviser et underskud på DKK 127.861 og en egenkapital
på DKK 8.416.544, heraf vedrører DKK 412.465 de tilknyttede komitéer.
Begivenheder efter balancedagen
Folkeuniversitet i Aarhus har generelt realiseret resultater i januar og februar 2020, som svarer til det
forventede. Men fra starten af marts 2020 har ledelsen konstateret, at det verdensomspændende COVID-19-udbrud vil påvirke folkeuniversitets resultat, finansielle stilling og likviditetsberedskab væsentligt
i 2020. Som følge af den danske regerings tiltag for at begrænse smitten af COVID-19 har al undervisning og andre aktiviteter i klassisk format måtte aflyses frem til og med 9. juni 2020.
Afledt heraf har Folkeuniversitet i denne periode være afskåret fra sine løbende indtægter fra deltagergebyrer, ligesom arrangementer, herunder bl.a. Historiske Dage 2020 har måtte aflyses.
På baggrund heraf har folkeuniversitets ledelse truffen foranstaltninger med henblik på at sikre folkeuniversitets fortsatte virke og drift, ligesom folkeuniversitet har eller planlægger at søge ind i diverse
hjælpepakke, herunder navnlig hjælpepakken for tabte deltagerbetalinger rettet direkte mod folkeuniversiteterne, samt hjælpepakke for kompensation for aflyste større arrangementer.
Det er ledelsens forventning, at ovenstående tiltag sammen med folkeuniversitets robuste likviditet, vil
sikre folkeuniversitets fortsatte virke og drift. Det er dog ikke muligt for folkeuniversitets ledelse på
regnskabsaflæggelsestidspunktet at kvantificere effekten yderligere, herunder navnlig i forhold til den
generelle usikkerhed vedrørende aktivitetsniveauet for 2. halvår 2020.
Udover ovenstående væsentlige begivenheder er der ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke institutionens finansielle stilling væsentligt.
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Varetagelsen af disse opgaver finansieres af et grundtilskud modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen samt
administrationsbidraget, der er indeholdt i komitegebyret pr. afholdt dobbelttime.

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Folkeuniversitetet har et væsentligt formål
”Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.” Således er det formuleret i Folkeoplysningsloven.
Hvordan Folkeuniversitetet i Aarhus opnår dette formål kan opgøres dels i kvantitative og dels i kvalitative mål. De kvantitative mål synliggør i hvilket omfang Folkeuniversitetet i Aarhus har succes med formålet, altså Folkeuniversitetets værdi for samfundet opgjort i deltagere og undervisningstimer. Mens de
kvalitative mål beskriver, hvordan Folkeuniversitetet i Aarhus arbejder med at lykkes med formålet,
altså Folkeuniversitetets refleksioner over og perspektivering af udbudte formidlingsinitiativer.
Opgørelse af aktivitet i 2019 – kvantitativt

Folkeuniversitetets aktivitetsniveau kan opgøres i dobbelttimer. Dobbelttimerne angiver, hvor mange
gange en forelæser har forelæst på Folkeuniversitetet i Aarhus. I følgende tabel kan man se, hvor meget
aktivitet – hvor mange forelæsninger i dobbelttimer – der er afviklet i afdelingens forskellige tilbud i
2019 sammenlignet med de tre foregående år.

Syddjurs
Norddjurs
Favrskov (UDGÅET)
Horsens
Morsø
Randers
Rougsø
Ry
Ringkøbing-Skjern
Sejs-Svejbæk (NY)
I alt
Herning*
Emdrup*
Aarhus*
I alt

2019
64,5
30
36,5
6
41,5
17
23
34
1
253,5
186,5
1.348,3
1.856,3
3644,6

2018
76,0
22,0
5,0
26,0
10,0
33,5
15,0
27,0
32,5
247,0
184,5
1.302,0
1.910,0
3.643,5

2017
76,5
29,0
6,0
38,0
11,5
39,0
13,0
38,5
34,5
286
217,0
1.499,2
2.811,3
4.527,5

2016
83,0
27,0
5,0
32,0
13,0
55,0
11,0
5,0
40,0
295,0
291,0
1.312,0
2.535,5
4.433,5

*I tallene for Herning, Emdrup og Aarhus er festivalaktivitet inkluderet.

De ni komiteer udbyder et aktivitetsniveau uden større udsving i perioden 2016 til 2019. I Herning falder antallet af undervisningstimer i 2018 og 2019; det skyldes mange aflysninger af forelæsninger. I
Aarhus falder aktiviteten ligeledes; det skyldes bl.a. nedgang i aktivitet efter Aarhus’ kulturhovedstads
år 2017 samt generel nedskalering efter 2017 med formålet at samle samme antal deltagere til færre
undervisningsdobbelttimer.
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Aktivitet målt i undervisningsdobbelttimer

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Aktivitetsniveau målt i antal forelæsere
I 2019 forelæste igen et stort antal forelæsere på
Folkeuniversitetet. Antallet af forelæsere giver et
indtryk af bredden af Folkeuniversitetets undervisning, såvel som et indblik i Folkeuniversitetets
forankring i forskningsverdenen. I 2019 har
1.201 forskellige undervisere udbudt forelæsninger på Folkeuniversitetet i Aarhus. Af disse er
327 forskere fra Aarhus Universitet.

Folkeuniversitetet formidler forskningens resultater og metoder til
Vidensbrunch i Aarhus Domkirke
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Aktivitetsniveau målt i deltagere
Folkeuniversitetets mange undervisningsdobbelttimer kommer et stort antal deltagere til gode. Nogle
forelæsningstilbud er for en skare på 15 personer, mens andre tilbud samler et publikum på 400 personer. Herunder er opgjort hvor mange deltagere, som har fået gavn af et Folkeuniversitetstilbud i 2019
sammenlignet med de tre foregående år.

Syddjurs
Norddjurs
Favrskov (UDGÅET)
Horsens
Morsø
Randers
Rougsø
Ry
Ringkøbing-Skjern
Sejs-Svejbæk (NY)
I alt
Herning
Emdrup
Aarhus
I alt
Nordiske Nätter
Århundredets Festival
Hearts & Minds
Reformationen
LiteratureXchange
Andre arrangementer*
I alt

2019
2.353
1.275
1.421
198
2.052
441
606
1.786
80
10.212
1.827
20.187
18.901
51.127

2018
1.817
891
225
1.198
450
1.625
480
619
1.620
8.925
1.956
18.889
18.041
47.811

2017
1.733
1.187
100
2.133
392
1.837
453
617
1.935
10.387
2.084
18.896
20.175
52.541

4.696
3.216

4.147
3.472

10.730
4.075
5.396

5.423
4.652
69.114

3.606
4.300
63.336

6.170
78.912

2016
1.170
1.151
228
1.478
470
1.683
546
260
880
7.866
1.734
18.404
18.625
46.629
3.080
8.779
6.193

5.023
69.704

*Andre arrangementer med deltagere: Folkemøde, SMUK-fest, Bogforum, Kulturnatten, Tall Ships Races, Åbent hospital, Talk Town Aarhus
** For festivalerne er kun medtaget antal solgte billetter gennem FUAUs kanaler. Da festivalerne rummer eksterne partneres eller komitéers arrangementer,
hvor billetsalget går uden om Folkeuniversitetet i Aarhus, har de i realiteten været til gavn for langt flere deltagere end ovenstående tal viser.
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Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Aktivitetsniveau målt i deltagertimer
Nedenstående tal viser hvor mange deltagere, som har tilmeldt sig forelæsninger på Folkeuniversitetet i
Aarhus. Nogle af deltagerne har være med til 12 forelæsninger i et længere forelæsningsforløb, mens
andre bare har deltaget en enkelt gang. En sådan opgørelse er sammenlignelig med andre danske kulturinstitutioners opgørelse over indgange på museer, teatre mv.

2019
7.048
83.845
103.517
10.212
204.622

2018
7.209
80.132
109.676
8.935
205.952

2017
10.387

2016
7.866

*Komiteernes deltagere antages her at have deltaget i arrangementer af varigheden en enkelt undervisningsdobbelttime. Det er et konservativt tal, da flere
komitédeltagere har tilmeldt sig længere forløb, men de præcise tal har vi ikke mulighed for at opgøre.
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Deltagertimer
Herning
Emdrup
Aarhus
Komité*
I alt

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
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Opgørelse af aktivitet i 2019 – kvalitativt: indhold, prioriteringer og satsninger

Folkeuniversitetets forelæsningsrækker var kerneydelsen igen i 2019
Der er igen i 2019 stor efterspørgsel efter forelæsningsrækker. Forelæsningsrækker giver deltagerne
mulighed for flerfagligt perspektiv på et emne, for progression i emnet, for deltagernes refleksion og
selvstudie mellem forelæsningerne og for deltagernes tilknytning til en social sammenhæng.
De tre diagrammer foroven viser deltagerantallet fordelt på programmernes kategorier over de seneste
fire år. Igen i 2019 er der på linje med de to foregående år stor interesse for forelæsninger om psykologirelaterede (søjle 3) og samfundsrelaterede (søjle 1) emner.
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Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Samtale og dialog
I 2019 har der udover forelæsningsrækker, også være andre formidlingsformater, som formidler forskning gennem dialog og samtale.
►

Forfatteren og forskeren, hvor forsker interviewer forfattere som Søren Ulrik Thomsen, Morten
Pape og Kim Leine

►

Vidensbrunch, hvor rektor ved Folkeuniversitetet interviewer forskere fra programmernes forsider
under en brunch på DOKK1.

Bevægelse og kropslig læring

►

Byvandringer om historie, arkitektur, skulpturer, kunst, filosofihistorie o.a.

►

Havevandringer

►

Ekskursioner i naturen

Folkeuniversitetet indgik i 2019 i stærke
samarbejder med fokus på samtale- og
debatarrangementer
I 2019 har Folkeuniversitetet i Aarhus haft særlige samarbejder med Danmarks Frie Forskningsfond, SMUKFEST, Udenrigsministeriet, Radio4,
Aarhus Universitets Forskningsfond, Uddannelses- og forskningsministeriet, Det Danske Sprogog Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag.
Danmarks Frie Forskningsfond
Folkeuniversitetet og Danmarks Frie Forskningsfond præsenterede for 6. gang festaftener med
eksempler på excellent forskning, som er initieret Vært på Radio4-programmet Kraniebrud Emil Nielsen, her sammen
af forskerne selv – og støttet af fonden. Der blev
med forskerne Ole Eggers Bjælde og Marie Vejrup
afholdt arrangementer i Aarhus, København og
Odense, hvor nysgerrighed og muligheden for
samtale trak 959 deltagere af huse under titlerne ’Vov at vide!’.
Udenrigsministeriet
Folkeuniversitetet har indgået et samarbejde med Udenrigsministeriet om arrangementer med deltagelse af danske ambassadører, der fortæller om den aktuelle situation i landet de er udsendt til samt
samtaler med DR’s udlandsredaktør Sanne Gram Fadel og deltagerne om livet som ambassadør. I 2019
havde vi besøg af de danske ambassadører i Iran, Tyskland, Algeriet, Burkina Faso, Japan, Mali, Kenya
og Egypten.
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Desuden har der i 2019 været tilbud om forelæsninger under fysisk aktivitet i tilfælde, hvor bevægelse
understøtter formidling af emnet.

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Forsker stand-up under Forskningens Døgn
Med støtte fra Uddannelses- og forskningsministeriets udlodningsmidler turnerede 4 modige forskere
sammen med Sebastian Dorset rundt til Aarhus, Odense, Aalborg, København og Herning med stand-up,
der tog udgangspunkt i deres forskning. I alt grinede 2.007 deltagere med.
SMUKFEST
Folkeuniversitetet og SMUKFEST samarbejdede for tredje gang om synliggørelse af aktuel forsknings
relevans til seks arrangementer på SMUKFESTs Talk-scene. På tre dage skabte Folkeuniversitetet relevante formidlingssessioner til en målgruppe, der sjældent ses ved andre arrangementer, nemlig gruppen
af 25-45-årige. Scenen har fået et godt tag i festivalpublikummet, og det skønnes, at Folkeuniversitetets
programpunkter den 8., 9. og 10. august blev se af ca. 630 deltagere.

Sammen med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag markerede Folkeuniversitetet udgivelsen af sidste bind i den omfattende serie ‘Ludvig Holbergs Hovedværker 1-22' med en
række arrangementer i Aarhus, Aalborg, København og Odense samt turné med 20 foredrag i mindre
byer over hele landet. I alt blev 1.455 deltagere klogere på Holbergs værker og betydning i dag.
Radio4
Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag tog i efteråret 2019 initiativ til at etablere produktionsselskabet Videnslyd, der laver 7 timers radio om ugen til den nye landsdækkende taleradio Radio4. De 7
timer er fordel på de to programmer Kraniebrud (en time alle hverdage) og Vildspor (to timer om lørdagen). Det er seriøs forskningsformidling, men formidlet til et bredt publikum. Radio4 har 422.000 lyttere om ugen og de kommer fortrinsvis fra Sjælland udenfor København, Fyn og Syddanmark, hvilket
giver særligt god mening for Folkeuniversitetet at være med i dette, da vi her rammer et markant anderledes segment end i vores øvrige aktiviteter.
Europanu
Foreningen ’Europanu – Folkeuniversitetets EU-oplysning’ har til formål med udgangspunkt i forskningsformidling at skabe landsdækkende aktiviteter og oplysning. Foreningen adresserer således Folkeuniversitetets formålsparagraf. Foreningen præsenterede sit hidtil største program i 2019. Foreningen præsenterede i foråret 2019 en turné til 11 byer i hele landet i samarbejde med foreningen DEO i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet. I efteråret 2019 blev der sendt yderligere 10 debatarrangementer rundt i landet på foranledning af Europa-Nævnet. Desuden præsenterede Europanu et antal arrangementer, som eksperimenterede med at formidle EU-viden på nye måder herunder kan nævnes ’Europa & cocktails’ i studenterhuset i Aarhus samt ’Året der gik i Europa’ i Odense og Aarhus. I alt var der
3.384 deltagere til Europanu’s arrangementer i 2019.
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Rundt om Holberg

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning

Vidensfestivalerne er en fast bestanddel af
årshjulet og en integreret del af Folkeuniversitets udbud. I 2019 har Folkeuniversitetet gennemført tre vidensfestivaler: Århundredets Festival, som for ottende gang
løb af stablen over ti dage i marts, denne
gang med fokus på mellemkrigstiden med
temaet ’Mellemtiden 1918-1939’. I 2019
var der 9.423 deltagere. Festivalen finansieres med støtte fra Aarhus Kommune, der
efter Aarhus2017 har valgt at videreføre
fra 2018-2020. Med Hearts & Minds-festivalen satte Folkeuniversitetet i Aarhus for
femte gang fokus på sundhed i 2019, men
med en ny støttegiver, nemlig Lundbeckfonden. Årets tema ’Generationer‘ blev dels
foldet ud i weekendfestivaler i Aarhus og
København og dels i en landsdækkende forSamtale mellem Naja Marie Aidt og Anne Glad til Folkeuniversitetets interskerturné med i alt 12.026 deltagere. Dernationale festival LiteratureXchange i Aarhus
udover bestod projektet også af et forskningsformidlende temamagasin i et oplag på 50.000, distribueret i klassesæt til 469 ungdomsuddannelser og højskoler. Støtten fra Lundbeckfonden var givet til festivalen i 2019 og der søges støtte til kommende år. LiteratureXchange cementerede i 2019 sin status som en af landets største litteraturfestivaler med 12.640 deltagere. Festivalen havde både flere samarbejdspartnere, et større program, flere forlag og større navne på plakaten i 2019 og har hurtigt fået et godt ry i litteraturkredse, som en seriøs,
ambitiøs og kvalitetsbevidst festival. Festivalen blev til på initiativ af Aarhus Litteraturcenter og realiseredes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus og Aarhus Kommunes Biblioteker. Alle tre institutioner er ligeværdige samarbejdspartnere og programlægning, markedsføring og eksekvering er en fælles
opgave. Folkeuniversitetet har derudover det administrative og økonomiske ansvar og løfter for en del
af budgettet disse opgaver. Økonomien er i opstartsfasen sikret med en mindre grundbevilling fra Aarhus Kommune, men suppleres med støtte fra fonde og sponsorer. Festivalen vender tilbage i 2020. Ud
over de tre etablerede festivaler, så overtog Folkeuniversitetet i maj 2019 også ansvaret for Historiske
Dage, der er en historisk festival, der foregår over en weekend i marts hvert år i Øksnehallen i København med godt 10.000 deltagere. I 2020 vil Folkeuniversitetet for første gang selv stå for realiseringen
af festivalen.
Festivalerne skabes i samarbejde med mange forskellige partnere og er med til at tiltrække et helt nyt
publikum, som ellers ikke normalt deltager på Folkeuniversitetet.
Synliggørelse for et bredere publikum
Folkeuniversitetet har en forpligtelse til at give alle danskere tilbud om at få adgang til forskningsformidling på Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetet er et demokratisk tilbud til alle, hvorfor det også er vigtigt,
at borgere har kendskab til Folkeuniversitetet. Det er årsagen til, at vi også oplyser om dansk forskningsformidling uden for klassiske forelæsnings- og festivalsammenhænge.
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Folkeuniversitetet videreudviklede og udvidede festivalporteføljen i 2019

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Folkemødet i juni på Bornholm

Til Folkemødet på Bornholm bliver aktuelle emner diskuteret, her på
Forskningsskibet Aurora i samarbejde med Aarhus Universitet.

BogForum i oktober i København
Folkeuniversitetet tilbød i 2019 et bredt formidlingsprogram på BogForum fra fredag den 15/11 til søndag den 17/11. Imens over 100 deltagere blev transporteret med vidensbus fra Aarhus og Herning til
København, fik de kaffe, et rundstykke og speed-forelæsninger, der kunne kvalificere deres oplevelser
på messen. Inkluderet i billetprisen var to bøger fra serien Tænkepauser, som deltagerne frit kunne
vælge på standen. Traditionen tro deltog Folkeuniversitetet i messen sammen med Aarhus Universitetsforlag, hvor vi præsenterede 26 arrangementer med forskere og fagbogsforfattere. Foruden arrangementerne på den fælles stand, stod vi også bag fire arrangementer på messens Fag- og debatscene. Der
var ca. 1.000 deltagere til standens arrangementer i løbet af de tre dage.
Kulturmødet Mors
Vi deltog for første gang i kulturmødet på Mors med et arrangement den 23/8 på Klosterscenen om den
kulturhistoriske betydning af tv-serien Matador. Der var stor publikumsinteresse i at høre historiker
Lone Kølle og quizze med på viden om Misse Møhge. Ca. 250 deltog.
Samarbejder
Samarbejder er en forudsætning for, at Folkeuniversitetet kan lykkes med sit formål. Mange tiltag og
initiativer er baseret på samarbejder, og herunder er nævnt nogle af de væsentligste.
Samarbejde med Aarhus Universitet
Folkeuniversitetet har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet. I 2005 blev samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Folkeuniversitetet i Aarhus formelt skrevet ind i universitetets strategi for vidensspredning og styrkelse af civilsamfundet. Et samarbejde, som medvirker til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund ved at fremme den offentlige debat med inspirerende og kreativ formidling af forskning. Samarbejder har også medført at Aarhus Universitets alumner og medarbejdere gratis har kunnet
tilmelde sig forelæsninger på Folkeuniversitetet.
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Den 13.-16. juni udviklede og afviklede vi et arrangement under Folkemødet på Bornholm. Det fandt sted på
forskningsskibet Aurora. Tilslutningen
på Folkemødet var god, ca. 200 deltog. Fire forskere Thorsten Borring
Olesen, Jørgen E. Olesen, Claus Holm
og Andreas Roepstorff var med samtale med titlen ”Hvordan skaber vi en
bedre verden”, rektor Sten Tiedemann var vært.

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Samarbejde med gymnasier
Folkeuniversitetet i Aarhus har et løbende samarbejde med gymnasielærere og gymnasieelever, som
kan deltage i udvalgte forelæsninger. Samarbejdet viser sig i det koordinerede samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge. Også i festivalerne har der været fokus på gymnasieeleverne som målgruppe.
Desuden har Folkeuniversitetet i 2019 udsendt 50.000 gymnasiemagasiner med udgangspunkt i temaer
fra Folkeuniversitetets Hearts & Minds-festival.
Samarbejde med offentlige og private enheder
Folkeuniversitetet i Aarhus giver medlemmer og medarbejdere ved store organisationer og arbejdspladser mulighed for at blive klogere på forskningsbaseret viden. I samarbejde med regioner og kommuner
får medarbejdere mulighed for at deltage på udvalgte hold på Folkeuniversitetet gratis eller til nedsat
pris.

Folkeuniversitetet i Aarhus vil kvalificere viden og har igen i 2019 samarbejdet med rejsebureauet Viktors Farmor, hvor vi sammen tilbyder forelæsninger og studierejser med fokus på kulturforståelse.
Samarbejde med Aarhus og Region Midtjyllands kulturinstitutioner
Listen over samarbejdspartnere i 2019 er lang og omfatter både etablerede kulturinstitutioner som teatre, museer, udstillings- og spillesteder, biblioteker, kulturhuse og kirker, kulturhuse, men også restauranter, hospitaler, badeanstalter, vintagebutikker, private hjem, fitnesscentre og foreninger. LiteratureXchange Festivalen blev til i et tæt og ligeværdigt partnerskab med Aarhus Litteraturcenter og Aarhus
Kommunes Biblioteker, hvor alle tre partnere har indflydelse. Derudover gav festivalen også mange nye
samarbejdspartnere indenfor litteraturmiljøet. Folkeuniversitetet er blevet en attraktiv partner for en
lang række institutioner - også uden for Aarhus - og inviteres gerne indenfor, når der skal nytænkes og
udvikles nye formidlingsformer.

ORGANISATION
Bestyrelsen
Bestyrelsen er udpeget således. Rektor Brian Bech Nielsen,
Aarhus Universitet, har udpeget følgende otte medlemmer:
Arts:
►

Lektor Bertel Nygaard, Institut for Kultur og Samfund.
Prodekan Anne Marie Pahuus.

Science and Technology:
►

Chefkonsulent Jens Holbech, Dekanatet.

►

Seniorforsker Rikke Louise Meyer, molekylærbiologi.

Health:
►

Professor Lars Østergaard, Klinisk Institut.

►

Lene Baad-Hansen, Institut for odontologi og Oral Sundhed.

Business and Social Sciences:
►

Lektor Mette Skak, Institut for Statskundskab.

►

Professor Christian Bjørnskov, Institut for Økonomi.

Til Kulturmødet på Mors blev der i sommers nørdet i TV-serien
Matador med underholdende analyser fra eksperterne.
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Samarbejde om studierejser

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
De AU-udpegede medlemmer har udpeget følgende til styrelsen:
►

Direktør Ulrik Haagerup, Constructive Institute.

►

Lektor Kirstine Helboe Johansen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

►

Institutleder Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

►

Direktør iPsych Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin.

Medarbejderrepræsentant:
►

Johanne Greibe Andersen.

Programudvalget

Forskere og fagpersoner fra Aarhus Universitet:
Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane Hejlskov Larsen / forsker Anne Sørensen / lektor Birte Poulsen / professor Bjarne Møller-Madsen / professor Bo Christensen / lektor Carsten Bagge Laustsen / professor Carsten Obel / professor Christian Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm / chefkonsulent Claus
Bo Andreasen / professor Derek Beach / professor Finn Frandsen / lektor Hans Jørgen Frederiksen /
professor Hans Kjeldsen / lektor Henrik Birkedal / lektor Jakob Isak Nielsen / centerleder Jens Bennedsen / lektor Karina Lykke Grand / professor Kim Halskov / lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen / lektor Mads
Krogh / professor Mads Rosendahl Thomsen / lektor Marie Vejrup Nielsen / lektor Martijn van Beek / lektor emeritus Michael Böss / lektor Mikkel Thelle / professor Mikkel Thorup / docent emeritus Ole Høiris /
lektor Ole Lauridsen / lektor emeritus Ole Sonne / institutleder Per Stounbjerg / administrativ medarbejder Pernille Kallehave / seniorforsker Peter Bondo Christensen / professor Peter Krøjgaard / professor
Philipp Schröder / lektor Søren Fauth / institutleder Thomas G. Jensen / institutleder Thomas Toftegaard / lektor Tinna Stevnsner / professor Tobias Wang / professor Uffe Juul Jensen / professor Verner
Møller.
Fagpersoner fra andre uddannelses- og kulturinstitutioner:
Museumsinspektør Annette Damm, Moesgård Museum / museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk
Museum i Aarhus / forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag / presseansvarlig Dan Hansen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / sognepræst Henrik Grøndahl Lund, Aarhus
Domkirke / formand Iben Østerbye, Folkeuniversitetet i Herning / museumsinspektør Jeanette Varberg,
Nationalmuseet / arkitekt Jørgen Rasmussen / arkæolog Leif Erik Vaag, Skalk / museumsleder Merete
Ipsen, Kvindemuseet / kulturredaktør Michael Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad / videncenterchef Peter Yding Brunbech, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling / kommunikationschef
Svend Aage Mogensen, AUH / stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv / museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By / seniorforsker Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum i Aarhus.
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Programrådet hjælper programredaktionen på sekretariatet med at idéudvikle til de forskellige programmer og holde redaktørerne opdaterede om, hvad der sker på forskningsfronten. Programrådet består
foruden styrelsens medlemmer af nedenstående forskere og fagpersoner.

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Personale
Rektor, cand.scient.pol., cand.mag. Sten Tiedemann. Økonomi- og administrationschef Randi Dahlin.
Program- og kommunikationschef, cand.mag. Marie Kruse Larsen. Projektchef Joakim Quorp Matthiesen. Projektleder for Århundredets Festival, stud.health. Johanne Greibe Andersen. Programredaktør
og projektleder for Hearts & Minds, cand.mag. Anne Marie Støvring Sørensen. Projektleder for LiteratureXchange, cand.mag. Noa Kjærsgaard Hansen. Programredaktør, cand.mag. Mette Grønborg Poulsen.
Programredaktør cand.mag. Louise Højbjerg Jakobsen. Programredaktør cand.scient. Lærke Sofie Glerup Hansen. Programredaktør cand.mag. Anne Engedal. Programredaktør, cand.mag. Kasper Dam Nielsen. Programredaktør, cand.scient. Lotte Vestergård Melsen. Programredaktør Mathilde Bach. Festivalog programmedarbejder Mette Bentzen. Programmedarbejder Julie Harboe. Programmedarbejder Anne
Lindblad Johansen. Programmedarbejder Sebastian Aaskov Jakobsen. Programmedarbejder Peter Synnestved Jepsen. Assistent Martin Kristiansen. Receptionist Tinna Louise Hansen.

Aarhus: Laura Chayder, Ane Katrine Bock Nielsen, Henrik Dahlin, Sigrid Dohn Raunkjær, Helena H.
Lange, Nina Ravn, Sebastian Aaskov Jakobsen, Kirstine Theilgaard, Sune Skoffer Kjeldsen, Anne Hasseriis Mohr Jensen og Victoria Kilpatrick
Emdrup: Agnete Linnebjerg Boelsmand, Christina Thygesen, Theresa Lund Andersen, Line Maja Bjørn,
Emilie Davidsen, Rose Marie Tom-Petersen, Klara Olivia Bohman, Amanda Højbjerg Jacobsen, Mathilda
Witt Brückner, Mathilde Højrup Gustafsson, Laura Rimmer Dueholm, Mathias Nørby Nielsen, Nanna Westersø Thorbjørnsen, Thorkil Knudsen, Celina Buhl Lykkehus og Frederikke Sandal Andersen
Herning: Troels Meldgaard Thomsen, Martin Anker Jensen, Jonathan Helwig Larsen
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Studentermedarbejdere/værter

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note kr.

Budget 2019
(ikke revideret)

2019

2018

5.301.928
20.000.000
2.616.000

5.491.673
19.569.285
5.955.554

6.693.129
20.287.431
5.484.730

27.917.928

31.016.512

32.465.290

-8.791.500
-5.300.000

-7.512.016
-6.758.068

-7.407.938
-6.275.106

-8.000.000
-5.600.000

-10.687.239
-6.104.539

-8.457.713
-6.809.298

-13.600.000

-31.061.862

-28.950.055

226.428

-45.350

3.515.235

0
0

934
-83.445

800
-52.702

Resultat efter finansielle poster
Nettoresultat komitéer

226.428
0

-127.861
26.126

3.463.333
10.880

Årets resultat

226.428

-101.735

3.474.212

2 Statstilskud
3 Deltagerbetaling
4 Andre indtægter og tilskud
Indtægter i alt

5
6
7
8

Omkostninger
Undervisning:
Lønomkostninger vedr. undervisning
Andre omkostninger vedr. undervisning
Administration:
Lønomkostninger vedr. administration
Andre omkostninger vedr. administration
Omkostninger vedr. drift i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
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Resultatopgørelse

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

kr.

2019

2018

Software
Goodwill
Andre anlæg, driftsmidler og inventar

12.828
319.200
0

304.993
0
133.804

9 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

332.028

438.797

5.000
412.465
761.852

5.000
350.411
0

Finansielle anlægsaktiver

1.179.317

355.411

Anlægsaktiver

1.511.345

794.208

1.556.236
1.956.489

2.216.741
1.268.442

3.512.725

3.485.183

11.069.821

12.479.565

Omsætningsaktiver

14.582.546

15.964.747

AKTIVER

16.093.891

16.758.955

Værdipapirer
Indestående i komitéer
10 Kapitalandel i associerede virksomhed

11 Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
12 Likvide beholdninger
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AKTIVER

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

kr.

2019

2018

89.725
7.914.354
412.465

89.725
8.042.226
350.411

13 Egenkapital

8.416.544

8.482.362

14 Anden gæld
Modtagne forudbetalinger
Periodeafgrænsningsposter

3.348.725
57.219
4.271.403

3.290.283
1.858.790
3.127.520

Kortfristede gældsforpligtelser

7.677.347

8.276.593

Gældsforpligtelser

7.677.347

8.276.593

16.093.891

16.758.955

PASSIVER
Kapitalindestående
Overført resultat
Egenkapital komitéer

PASSIVER I ALT

1 Anvendt regnskabspraksis
15 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

21

Penneo dokumentnøgle: N5217-VAOQD-U84OV-TJWJO-2BGE2-IFKES

Balance

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Folkeuniversitetet i Midtjylland for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet, samt statens regnskabsvæsen.
Årsrapport for 2019 er aflagt i DKK.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 nedenfor.

Resultatopgørelse
Indtægter
Statstilskud og administrationstilskud indtægtsføres i overensstemmelse med reglerne herfor. Deltagerbetalinger er indtægter for deltagernes gebyr for deltagelse i undervisning på de gennemførte hold.
Indtægter
Andre indtægter vedrører bl.a. tilskud fra universitetet, tilskud til projekter, annoncesalg mv.
Omkostninger vedrørende undervisning
Omkostninger vedrørende undervisning omfatter lønninger og andre direkte omkostninger i forbindelse med
undervisning.
Omkostninger vedrørende administration
Omkostninger vedrørende administration omfatter lønninger og andre direkte omkostninger i forbindelse
med administrationen.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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1

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af de akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Materielle anlægsaktiver afskrives over følgende perioder:
Andre anlæg, driftsmidler og inventar:

5 år

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af de akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Materielle anlægsaktiver afskrives over følgende perioder:
Goodwill:

5 år

Finansielle aktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til
dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. Hvis der er indikation på nedskrivningsbehov, foretages nedskrivningstest. Hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Indestående i komiteer måles til værdien af indestående værdier i de tilknyttede komiteer pr. statusdagen. Indestående vedrører hovedsageligt likvide beholdninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Egenkapital vedrører institutionens opsparede overskud fra drift i tidligere år, samt opsparede overskud
i til tilknyttede komiteer.
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1

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien, sædvanligvis svarende til nominel
værdi
Modtagne forudbetalinger
Modtagne forudbetalinger vedrører modtaget forudbetalinger vedrører kursus som afholdes i det efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

kr.

2

5.491.673
0

4.851.398
1.841.731

5.491.673

6.693.129

19.813.612
459.408
-743.195
39.460

20.333.914
390.160
-472.485
35.842

19.569.285

20.287.431

642.268
5.313.286

642.268
4.842.462

5.955.554

5.484.730

Deltagerbetaling
Afdelinger:
Deltagerbetaling, forelæsninger
Deltagerbetaling, kurser og festival
Deltageromkostninger og rabatter
Afmeldingsgebyr

4

2018

Statstilskud
Tilskud til drift og administration, Kulturministeriet
Ekstraordinært tilskud ved nedlukning af FUN

3

2019

Andre indtægter og tilskud
Tilskud fra Universitetet
Tilskud fra fonde
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Periodeafgrænsningsposter

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

5

6

7

Lønomkostninger vedr. undervisning
Afdelinger:
Aflønning af forelæsninger
Aflønning af kurser

Andre omkostninger vedr. undervisning
Rejseomkostninger undervisere
Festival
Øvrige omkostninger vedrørende undervisning
Omkostninger vedrørende aktiviteter i Videnslyd A/S
Matematisk kantine
Billetter og bøger
Bogforum
Folkemøde

2019

2018

7.285.571
226.445

7.136.198
271.740

7.512.016

7.407.938

1.778.906
2.978.514
1.283.114
238.148
120.000
160.000
194.199
5.187

1.720.575
2.992.770
994.078
0
120.000
210.547
193.812
43.324

6.758.068

6.275.106

9.256.007
143.922
1.093.894
201.196
-194.199
186.419

7.769.420
106.943
937.006
148.571
-521.649
17.422

10.687.239

8.457.713

Lønomkostninger vedr. administration
Fast personale inkl. pension
Regulering af feriepengeforpligtelse mv.
Timelønnet personale, herunder studentermedhjælpere
Andre sociale omkostninger, herunder ATP, AER, barsel mv.
Diverse refusioner og løntilskud
Øvrige personaleomkostninger
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Noter
kr.

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
kr.

878.387
49.027
486.023
39.756
93.451
111.016
4.642
137.185
97.562
20.722
99.824
1.854.188
18.341
613.443
505.768
203.400
253.816
343.809
70.561
223.618

1.948.835
34.545
690.942
26.464
94.031
58.256
8.272
123.706
16.906
18.425
80.319
1.740.941
35.667
599.854
492.920
103.188
109.268
331.688
295.071
0

6.104.539

6.809.298

Andre omkostninger vedrørende administration
Programtrykning
Husleje
Annoncer
Kontorartikler
Forsikring
Abonnementer m.v.
Printer og kopimaskiner
Udgifter dankort og web-aftaler
Diverse småanskaffelser
Gebyr
Telefon inkl. bredbånd
Porto, udsendelse af program
Porto i øvrigt
Drift og hardware IT
Afskrivninger
Regnskabsmæssig assistance, herunder erklæringsudarbejdelse
Konsulentbistand
Møder, personaleomkostninger, repræsentation mv.
Tilskud til Foreningen Europa NU
Øvrige omkostninger, herunder omkostninger relateret til flytning

9

2018

Materielle anlægsaktiver

Software

Erhvervet
goodwill

Andre
anlæg,
driftsmidler
og inventar

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

1.830.074
0
0

0
399.000
0

773.017
0
0

2.603.091
399.000
0

Kostpris 31. december 2019

1.830.074

399.000

773.017

3.002.091

Afskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

1.525.082
292.164

0
79.800

639.213
133.804

2.164.294
505.769

Ned- og afskrivninger 31. december 2019

1.817.246

79.800

773.017

2.670.063

12.828

319.200

0

332.028

5 år

5 år

5 år

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

Afskrives over

I alt
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8

2019

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
10

Kapitalandele i dattervirksomheder

Navn og hjemsted (kr.)

Videnslyd A/S, Aarhus

kr.

11

12

13

14

15

Ejerandel

Egenkapital

Årets
resultat

50 %

1.523.704

-476.295

2019

2018

148.260
1.066.398
-5.613
347.191

1.217.427
607.468
-35.415
427.261

1.556.236

2.216.741

11.069.821

12.479.565

11.069.821

12.479.565

Egenkapital
Saldo 1. januar
Årets resultat

8.042.226
-127.872

4.578.894
3.463.332

Egenkapital 31. december

7.914.354

8.042.226

Egenkapital Komitéer
Regulering vedrørende tidligere år
Overført resultat

350.411
35.928
26.126

345.948
-6.417
10.880

Egenkapital Komitéer 31. december

412.465

350.411

1.005.226
199.344
18.400
2.019.168
17.238
89.349

923.307
182.380
16.679
2.021.128
146.789
0

3.348.725

3.290.283

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende tilskud, storkunder mv.
Øvrige tilgodehavender
Hensat til tab på debitorer
Tilgodehavende hos Foreningen Europa NU

Likvide beholdninger
Bankindeståender

Anden gæld
Feriepengeforpligtelse og overarbejdsbetaling, funktionærer
Skyldige feriepenge
Skyldig ATP
Skyldige varekreditorer
Skyldige lønomkostninger og pension
Skyldig moms

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Ingen.
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Hovedtal for selskabets dattervirksomhed pr. 31. december 2019:

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Dobbelttimer
2019

2018

Afdeling:
Antal FO-dobbelttimer
Antal KU-dobbelttimer

3.243
148

3.217
182

Afdeling i alt

3.391

3.399

Komitéer:
Antal FO-dobbelttimer
Antal KU-dobbelttimer

232
22

222
22

Komitéer i alt

254

244

3.645

3.643

I alt
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FO- og KU-dobbelttimer

Folkeuniversitetet i Århus
Årsrapport 2019

Regionsoversigt komiteer
Morsø

Randers

Rougsø

Ringkøbing-

Ry

Skjern

Horsens

Syddjurs

I alt

Resultatopgørelse
Tilskud
Deltagerbetalinger
Andre indtægter
Øvrige indtægter

0
46.246
6.000
0

0
0
1.000
0

32.970
72.592
42.936
0

0
24.247
13.390
0

0
38.335
1.500
0

7.000
0
0
0

0
0
86.293
0

0
315.394
17.857
0

39.850
496.814
168.976
0

Indtægter i alt

52.246

1.000

148.498

37.636

39.835

7.000

86.293

333.251

705.759

Omkostninger vedr. undervisning
Andre omkostninger

34.114
13.221

1.417
0

69.847
96.057

27.660
12.637

22.524
10.414

0
5.800

32.535
34.823

115.346
203.238

303.443
376.190

Omkostninger i alt

47.335

1.417

165.904

40.297

32.938

5.800

67.358

318.584

679.633

4.911

-417

-17.406

-2.661

6.897

1.200

18.935

14.667

26.126

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

7.340
33.753

0
17.251

0
171.544

0
40.011

0
56.869

0
0

0
0

11.091
117.723

18.431
437.151

Aktiver i alt

41.093

17.251

171.544

40.011

56.869

0

0

128.814

455.582

Egenkapital primo
Reguleringer
Årets resultat

28.842
0
4.911

17.668
0
-417

139.865
37.128
-17.406

42.672
0
-2.661

49.972
0
6.897

0
-1.200
1.200

-39.255
0
18.935

110.647
0
14.667

350.411
35.928
26.126

Egenkapital ultimo

33.753

17.251

159.587

40.011

56.869

0

-20.320

125.314

412.465

7.340

0

11.957

0

0

0

20.320

3.500

43.117

41.093

17.251

171.544

40.011

56.869

0

0

128.814

455.582

Årets resultat
Balance
Aktiver

Passiver

Gæld til leverandører
Passiver i alt
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