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Internt memo 
Til: Thy-Mors HF & VUC, Erik Dose Hvid 1. maj 2019

cc: Ref: 

Fra: Uffe Black Jensen 

Tlf: 

Mail: 

Møde om udspaltning af FGU aktivitet 

Som aftalt har jeg på baggrund af vores fælles møde med FGU Nordvest (FGU) den 9. april 2019 hos jer 
sammenfattet de på mødet omhandlede forhold. Dette notat kan med fordel ses i sammenhæng med 
email af 18. april 2019 fra Bøje Holmsgaard Lundtoft, formand for FGU Nordvest, hvortil jeg henviser. 

Udgangspunktet for forhandlingerne er ministeriets vejledninger for udspaltning af FGU aktivitet, samt 
ministeriets bekendtgørelse om fusion og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner. Det grundlæg-
gende princip er at overdragelse af værdier mellem institutioner skal ske til bogførte værdier. De bog-
førte værdier skal med mindre andet aftales være med udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier på 
overdragelsestidspunktet den 31. juli 2019 for anlægsformuen og for medarbejderforpligtelser. 

På baggrund af den af ministeriet udmeldte udspaltningsprocent, skal Thy-Mors HF & VUC (institution) 
udspalte 15% af nettoformuen excl. IDV formue til FGU Nordvest.  

Udspaltningsgrundlaget udgør 31.12. 2018, 3.523 t.kr baseret på institutionens aflagte årsrapport for 
2018.  

Udgangspunktet for mødets forhandlinger var efter ønske fra institutionens ledelse, at sikre et grundlag 
for institutionen, hvor lokalerne på Munkevej i Thisted ikke blev berørt udspaltningen, men hvor der blev 
udspaltet mest muligt af lokalerne på Limfjordsvej i Nykøbing.  

På baggrund af mødeforhandlingerne blev det aftalt, at nedenstående forhandlingsresultat vil blive fore-
lagt begge institutioners respektive bestyrelser (konkrete bogførte værdier 31.12.2018 anført): 

1. anlægsformue

a. udspaltning af 15% af Limfjordsvej i Nykøbing svarende til 1.296 t.kr. på gældsfri ba-
sis.

2. medarbejderforpligtelser

a. overdragelse af skyldig løn og feriepenge knyttet til virksomhedsoverdragne medarbej-
dere svarende til 942 t.kr.

3. Likvidformue

a. Udspaltning af likviditet svarende til anlægsformuen for Munkevej i Thisted, samt over-
dragne medarbejderforpligtelser jf. ovenstående, i alt 3.169 t.kr.

Den udspaltede formue kan på baggrund af ovenstående opstilles således (i t.kr): 

 Limfjordsvej i Nykøbing  = 1.296 

 Likvider  = 3.169 

 Egenkapital  = 3.523 
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 Medarbejderforpligtelser =     942 

I alt       4.465 4.465 

 

På mødet foreslog FGU at indgå aftale om udspaltning på baggrund af 31.12 tal reduceret med en kon-
tantrabat. Baseret på informationer fra institutionen, særligt omkring de forventede feriepenge blev det 
vurderet at være mest fordelagtigt at udspalte på baggrund af 31.7.2019 tal, i det feriepengeforpligtel-
sen ud fra institutionens beregninger forventelig vil blive reduceret med ca. 450 t.kr, hvilket vil over-
stige den tilbudte rabat fra FGU. 

Jeg er naturligvis til rådighed for en uddybende dialog om ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

 

Uffe Black Jensen 

statsautoriseret revisor  




