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OM AALBORG HANDELSSKOLE

SKOLEN I TAL

På Aalborg Handelsskole udbyder vi en bred vifte af erhvervsrettede uddannelser og kurser for
unge, voksne og virksomheder. Her finder du både et Handelsgymnasium (HHX), Erhvervsuddannelser (EUX Business og EUD Business) samt en moderne kursusafdeling - Center for Karriere
& Uddannelse. Derudover udbyder skolen også en lang række fjernundervisningsforløb målrettet
både elever og virksomheder.

HHX | ca. 1.675 elever

Uanset uddannelse vil du på Aalborg Handelsskole opleve en spændende undervisning, der er
tilpasset virkeligheden. Samarbejdet med erhvervslivet er en vigtig del af skolens dagligdag. Dette
kombineret med et stærkt team bestående af kompetente undervisere og en løbende udvikling af
vores tilbud gør os til ét af regionens foretrukne uddannelsessteder.

Ansatte | 325 ansatte

Erhvervsuddannelser | ca. 835 elever
Kursusafdeling | ca. 7.000 kursister
Årselever i alt | 2.816 elever
Omsætning | 216 mio. kr.
Afdelinger | 4
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ÅRETS FAGLIGE
RESULTATER
2017 har været et år præget af den fortsatte implementering af erhvervsuddannelsesreformen med ny struktur,
øgede faglige krav og anderledes pædagogik. Det er
stadigvæk vores indtryk, at indkøringsperioden forløber
rimeligt på trods af udfordringer på GF2 for de elever,
der ikke kommer direkte fra grundskolen. De faglige krav,
der for denne målgruppe skal nås på kun 20 uger, er for
store og for mange, og i 2017 resultererede det også i
et stort frafald. Dette er nu erkendt af UVM og de faglige udvalg. Fra august 2018 bliver det derfor muligt for
udvalgte elever, der skulle være påbegyndt uddannelsen
direkte via GF2, at de kan indlede uddannelsen med et
GF1-forløb.
I skolens Center for Online Uddannelser har der også i
2017 været vækst i aktiviteterne, og flere nye tiltag er
blevet iværksat med succes.
På Handelsgymnasiet har man gennemført 1. semester
efter gymnasiereformen, og de 3 måneders grundforløb
blev en rimelig succes, der gav gode erfaringer, så indhold og gennemførelse bliver justeret til det kommende
år. Elevernes faglige udbytte målt i karakterer var særdeles flot.
På AMU-området har der været rimelig aktivitet, men
kvaliteten af kurserne skal forbedres det kommende år.
Alt i alt har 2017 været et spændende år med mange
nye faglige og pædagogiske tiltag, der resulterede i travlhed og spændende arbejdsopgaver for medarbejderne,
som har løst de forskelligartede udfordringer på yderst
tilfredsstillende vis.
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HANDELSGYMNASIET - HHX
Elevoptaget i 2017 var på 575 elever fordelt på 21
klasser. Det var en tilbagegang ift. 2016, hvor vi optog
620 elever i 23 klasser. Samlet set forblev elevtallet dog
status quo, da antallet af nye elever svarede til antallet af
dimmiterede elever.
Som en forsøgsordning introducerede vi en ny 2-årig
HHX-uddannelse målrettet de 18-30 årige. Det betød, at
vi i august 2017 oprettede en ny 2-årig klasse, hvilket
dermed gav os en lille stigning i det samlede elevtal, når
vi sammenlægger både den 2-årige og 3-årige HHX.
Nettovirkningen betød, at vi har ansat en del årsvikarer,
idet vi er usikre på, hvordan udviklingen vil være på lidt
længere sigt. Vi forventer dog en vis fremgang i 2018,
idet forklaringen på afmatningen i optag ifølge UU var, at
relativt flere unge valgte et år på efterskole.
Udvidelsen i Turøgade er færdig, hvilket har givet os en
stor tilbygning på ca. 2.500 kvm. Dermed er der blevet
plads til 12 ekstra undervisningslokaler, et nyt vejledningsområde samt en stor aula, som er forbundet med
den eksisterende aula.

INTERNATIONALISERING
HHX har siden sidste år overtaget administrationen af
Erasmus+ midlerne. Netop dette EU-finansierede tilskud
kan vores elever søge til deres ophold i Brighton. Det
har givet os mulighed for at forlænge opholdet til tre
uger, hvor eleverne bl.a. oplever en uges praktik samt en
uges skoleophold. Det har givet et stort kvalitetsløft af
opholdet - uden det har betydet ekstra omkostninger for
hverken skole eller elever.
I forhold til undervisning i de økonomiske fag har vi indledt et samarbejde med Aalborg Universitet, der har lavet
et certificeringsforløb for underviserne. Det betyder, at
underviserne opkvalificeres til at undervise på engelsk.
Det første hold har allerede været til eksamen, og alle
bestod prøven.
Vores EBBD-samarbejde er i gang med at ansøge om et
nyt projekt i EU, som har til formål at få de standarder,
der er beskrevet i EBBD udbredt som en fælles standard
i EU.

NY 2-ÅRIG HHX FOR 18-30 ÅRIGE
Fra august 2017 blev det muligt at begynde på en 2-årig HHXuddannelse på Aalborg Handelsskole. Uddannelsen er en del af en
forsøgsordning, som kører over en 4-årig periode.
Den 2-årige HHX målretter sig mod de lidt ‘ældre’ unge mellem
18-30 år, som påtænker at tage en videregående uddannelse inden
for fx økonomiske, forretningsmæssige eller samfundsmæssige uddannelser. Forløbet er komprimeret, og henvender sig derfor til elever,
der er målrettede og ambitiøse.
4

ÅRSBERETNING 2017

FOKUS PÅ INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI
GYMNASIEREFORM
1. år af gymnasiereformen, som trådte i kraft august
2017, er godt i gang. Grundforløbet er skåret ned fra
seks til tre måneder, hvorefter eleverne skal vælge studieretning. Elevernes valg af studieretning var imødeset
med stor spænding, da studieretningen nu først skal
vælges efter grundforløbet i modsætning til tidligere,
hvor det foregik inden studiestart. Mange elever valgte
heldigvis af interesse og fulgte ikke nødvendigvis kammeraternes spor. Selvom det betød en del omrokeringer
af klasser, må det siges at være positivt. Formålet med at
vælge studieretning efter grundforløbet var netop at give
eleverne mulighed for at træffe et mere kvalificeret valg,
da de dermed ville kunne nå at få et større kendskab til
studieretningsfagene.

På Handelsgymnasiet er der stort fokus på innovation og
iværksætteri. I den forbindelse er det interessant, at:
• Ca. 70% af handelsgymnasieeleverne deltager i
iværksætteri-/innovationsforløb
• 67 hold på Handelsgymnasiet deltog i Young Enterprise, Company Programme, hvilket er ca. 60% af
deltagerne i Nordjylland
• Ca. 50 elever løbende deltager i MasterClass-aktiviteterne i Business Lift-Off (BLO)
• Der de seneste 3 år er etableret ca. 25 CVR-nr. af
elever fra skolens eget iværksættermiljø Business
Lift-Off

De mest populære studieretninger indeholder heldigvis
handelsgymnasiets kernefag såsom virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og innovation.

DIGITALISERING
I forbindelse med reformen har vi på HHX valgt, at grundforløbet skal standardiseres og lægges i Moodle.
De følgende tværfaglige forløb i studieretningen skal
fremadrettet også lægges i Moodle, så læringsplatformen bruges aktivt i dagligdagen. Vi har allerede oprettet
mange Moodlerum, og det sammenholdt med udbredt
brug af workshops rettet mod brugen af Moodle gør, at
vi er kommet godt i gang med en mere digitaliseret dagligdag.
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ERHVERVSUDDANNELSER OG KURSER
2017 har været et travlt og godt år for erhvervsuddannelsesområdet. Det være sig såvel for grund- og hovedforløb som for PraktikCenter og voksen- og efteruddannelserne. Med årlige krav om 2% besparelse in mente,
som de såkaldte omprioriteringsbidrag i perioden 20162021 pålægger skolerne, gav alle EUD-medarbejdere
hinanden håndslag på, at man ville gøre alt for at skabe
grundlaget for at vækste og tjene sig ud af omprioriteringsbidragenes snærende og begrænsende udgangspunkt.
Under mottoet ”Vi ser muligheder, og siger aldrig nej”,
har alle lagt sig i selen for at skabe vækst både i de nuværende udbudte uddannelsesaktiviteter og i udviklingen af nye forretningsområder og aktiviteter gennem
kvalitets-, kompetence- og projektudvikling. Håndslagene og de målrettede indsatser har i 2017 blandt meget
mere betydet, at elevoptagene på Grundforløb 1, Grundforløb 2 og EUX studieåret er forøget med godt 16% i
forhold til 2016.

HOVEDFORLØB
På hovedforløbet er man lykkedes godt med - trods markant øget konkurrence fra andre udbydere - at fastholde
positionen som absolut førende udbyder af hovedforløbsmoduler som fjernundervisning for landets PIU-elever.
Herudover har der på hovedforløbsområdet også været
overskud til at udvikle såvel nye aktuelle valgfag som en
ny elevuddannelse med fokus på butik og webshop.

PRAKTIKCENTER
I PraktikCentret har der været fokus på fortsat at sikre
kvaliteten - dels i skolepraktikken og dels i forbindelse
med at skabe gode muligheder for del- eller restlæreaftaler i virksomheder for de mange elever. Samtidig blev
medarbejderne i Praktikcentret udfordret med at skulle
håndtere trepartsaftalens omlægning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU) til Virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP), som afgrænses til højest at kunne vare
3 uger for den enkelte elev i samme virksomhed og i alt
højest 6 uger af elevens praktikuddannelse.

FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLING
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Undervisernes kompetenceudvikling har fortsat haft høj prioritet i
2017. Som erhvervslivets skole er det vigtigt, at vores undervisere altid
er opdaterede i forhold til de brancher og områder, som vi uddanner til. Gennem et flerårigt projekt, som er støttet af Regionsrådets
uddannelsesråd, har den enkelte underviser fået en unik mulighed for
at udforske praksisrummet inden for eget fagområde. Således har 35
undervisere fra grundforløbet, hovedforløbet og CKU i 2017 været i tre
dages praktik i en virksomhed. Sidste del af projektet afvikles i foråret
2018, hvor 18 grundforløbslærere tilbydes at komme i praktik.
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NYE VIDENSCENTRE
Regelændringerne skabte en idégenerering vedrørende
nye muligheder for at skabe optimale læringsforløb for
primært vores mange detailelever i skolepraktik. Det resulterede i udviklingen af et koncept, hvor praktikelever
– understøttet af en nyansat butikschef/vejleder – får
mulighed for at håndtere og sælge varer på kommissionsbasis i både en fysisk butik såvel via webshop.
Skolen indgik til det formål i efteråret 2017 en aftale
vedrørende lejemål af butikslokale på Vesterbro 85, 9000
Aalborg.

CENTER FOR KARRIERE OG UDDANNELSE
Vedrørende de forskellige voksen- og efteruddannelsesforløb har især den øgede søgning til vores fleksible
uddannelses- og enkeltfagsudbud i henholdsvis Center
for Online Uddannelser og i Åbent Læringscentret været
markant og bemærkelsesværdig. Fjernundervisningsaktiviteterne er således i 2017 vækstet med 12% i forhold
til 2016, og aktiviteterne i Åbent Læringscenter er i
samme periode steget med 22%. Tilsammen er vores to
fleksible tilbud vokset fra i 2016 at udgøre hvad der på
årsbasis svarede til 265 fultidselever til 304 fuldtidselever
i 2017.

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen besluttede
i efteråret 2016 at afsætte midler til etablering og drift af
et antal videnscentre på erhvervsskolerne i 2017 inden for
tværgående teknologiske, håndværksmæssige og merkantile
områder.
I samarbejde med en række andre erhvervsskoler indgår
Aalborg Handelsskole i den forbindelse som partner ved etablering og implementering af to nye videnscentre inden for
henholdsvis ‘digital handel’ og ‘databaseret service og forretningsudvikling’. Begge centres overordnede formål er at
bidrage til, at eleverne på erhvervsuddannelserne dygtiggøres
inden for disse områder. Det sker gennem inddragelse af erhvervslivet, kompetenceløft af undervisere, udvikling af aktuel
og inspirerende undervisningsmaterialer samt etablering af
en aktiv undervisnings- og videndelingsplatform.

Gennemførelsen af AMU-aktiviteterne har i 2017 ligeledes været særdeles tilfredsstillende, og den centralt
udmeldte bevillingsramme er udnyttet fuldt ud primært
inden for kursusområderne regnskab, sprog, administration, løn og personale, IT og grundlæggende lederuddannelse. Hertil kommer mange kursusforløb, som er afholdt
for private og offentlige virksomheder som såkaldt indtægtsdækket virksomhed (IDV).
7
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ERHVERVSLIVETS SKOLE HAR SUCCES
Ét af Aalborg Handelsskoles væsentligste strategiske
fokuspunkter er ‘AH – Erhvervslivets skole’. Aalborg
Handelsskole ønsker at positionere sig i forhold til de
øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen som en attraktiv erhvervsrettet uddannelsesinstitution med et udbud
af merkantile uddannelser og kursusforløb, der både tilgodeser arbejdsmarkedets behov og forbereder eleverne
til de videregående uddannelser.
På såvel HHX som EUD arbejder skolens medarbejdere
helt bevidst på, at skolen skal være en relevant og anerkendt uddannelsespartner for erhvervslivet. Gennem
undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse bibringer vi eleverne de kompetencer, erhvervslivet aktuelt,
men også på længere sigt har behov for i bestræbelserne
på at sikre væksten og velfærden i det danske samfund.
Tillige lægger vi stor vægt på, at dimittender fra Aalborg
Handelsskole er innovative og entreprenante unge mennesker med mod på en karriere i erhvervslivet.

Med udgangspunkt i ovenstående målsætning gennemføres vores uddannelsesforløb i størst muligt omfang ud
fra aktuelle erhvervsnære og relevante anvendelsesorienterede problemstillinger og cases. Populært sagt søger
vi i videst muligt omfang, at ‘bringe erhvervslivet ind i
undervisningen og undervisningen ud i erhvervslivet’.
Lykkes det så for Aalborg Handelsskole at føre intentionerne ud i livet? Og kan der ses positive resultater af de
pædagogiske og didaktiske tiltag? Svaret er et rungende
JA, hvilket bl.a. kan begrundes med nogle af følgende
succeser fra 2017:
• Fem elever fra Handelsgymnasiet vinder Danmarksmesterskabet i Virksomhedsspillet arrangeret af Dansk
Industri, Young Enterprise og ASE. I samme ombæring
vandt vi også skolekonkurrencen, hvor de 15 bedste
holds resultater fra hvert gymnasium sammenlignes.
Endelig blev der gennemført et lærerspil, som blev
vundet af to lektorer fra Aalborg Handelsgymnasium.

ELEVER DELTOG I MORGENBRIEFING 2017
Som afrunding på Business Aalborgs Morgenbriefing 2017, hvor
mere end 1.000 erhvervsfolk deltog, blev 20 elever fra Aalborg Handelsskole hyldet på scenen. Alle var de gået videre i den regionale
iværksættermesse Company Programme, hvilket sikrede dem en billet
til finalen i Odense.
Aalborg Handelsskole er hvert år godt repræsenteret ved iværksættermessen, hvor både elever fra Handelsgymnasiet samt EUD og EUX
Business deltager.
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• En gruppe HHX-elever vinder DM i erhvervscase ved
landsfinalen på Børsen i København. Sammen har de
udtænkt en ny innovativ app for Sportmaster med bl.a.
webshop og resale-platform.
• En gruppe EUX-elever vinder DM i skills inden for Detailhandel ved mesterskaberne i januar 2018. Gruppen
præsenterede i samarbejde med detailkæden Søstrene
Grene et nyt koncept med en mobil butik. Gruppen
havde kvalificeret sig til finalen ved at vinde de nordjyske mesterskaber i efteråret 2017.
• En gruppe fra HHX kåres som årets Nordjyske Nyskabere 2017. Med deres virksomhed Salus sikrede eleverne sig førstepladsen med deres produkt, der bruger
ny teknologi i form af ansigtsgenkendelse. Produktet
er tiltænkt landets plejehjem, hvor personalet kan få
en besked, hvis en beboer forlader området (i februar
2018 vandt samme gruppe også den nationale entreprenørskabsmesse i regi af Young Enterprise).
Ovenstående liste er blot et udpluk af de mange priser
og præmier, som tilfaldt Aalborg Handelsskole i årets løb.
Er de flotte resultater en tilfældighed? Efter vores opfattelse er det et resultat af skolens strategiske satsning
på samt medarbejdernes opbakning til reelt at være erhvervslivets skole.
På Aalborg Handelsskole vil vi også fremadrettet inddrage konkurrence som en del af elevernes læringsforløb.
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ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT
Finansloven for 2017 indeholdt en række ændringer i
forhold til Finansloven for 2016, hvilket fik indflydelse på
skolens økonomi og daglige drift. De væsentligste ændringer var:
• Omprioriteringsbidraget (indført i 2016) videreførtes i
2017 med den konsekvens, at alle taxametre blev reduceret med yderligere 2%. På Aalborg Handelsskole
betød det en samlet reduktion på ca. 3.9 mio. kr.
• ‘Effektiviseringer’ via de statslige indkøbsfaser betød
en reduktion på fællestilskudstaxameteret, hvilket på
Aalborg Handelsskole betød ca. 300.000 kr.
• Bygningstaxametrene på HHX og EUD blev yderligere
reduceret med 2% svarende til ca. 260.000 kr.
• Omprioriteringsbidraget fra 2015 på EUD blev som
i 2016 tilbageført som kvalitetsudviklingsmidler, så
denne påvirkning var stort set neutral i forhold til 2016
• Den politisk besluttede harmonisering af stx og hhx
undervisningstaxametrene betød en forhøjelse på
4,6%, hvilket på Aalborg Handelsskole betød en positiv regulering på ca. 4 mio. kr.

De nævnte ændringer sammen med en række mindre
ændringer betød samlet set en negativ regulering på
Aalborg Handelsskole på ca. 700.000 kr. Behovet for effektiviseringer var altså ikke så stort i 2017, og en samlet
aktivitetsfremgang på skolen kunne imødekomme effektiviseringsbehovet. Derfor blev der i 2017 ikke ændret
voldsomt på medarbejdernes arbejdsvilkår.
Aktivitetsniveauet på Handelsgymnasiet var ikke lavere
end året før, selvom der i august 2017 startede ca. 575
elever på 1. år mod 620 året før.
EUD-området var aktivitetsmæssigt præget af erhvervsuddannelsesreformen fra 2015, som betød forkortet uddannelsestid og dermed 80 årselever færre.
Også på erhvervsuddannelsernes ‘almindelige’ dagundervisning var der igen en lille aktivitetsnedgang som
følge af færre tilmeldinger primært fra elever i aldersgruppen 20-30 årige. Glædeligt var det i den forbindelse,
at skolens satsning på online forløb for PIU-elever også
i 2017 betød større aktivitet på hovedforløbet og de
5-ugers fagspecifikke forløb for hhx-elever.

EKSAMEN FOREGÅR NU ONLINE
I 2017 blev der sat yderligere skub i skolens fjernundervisningstilbud.
Det betød et større udbud af online kurser og uddannelser, men også
udviklingen af online undervisningsmateriale har været et fokuspunkt.
Som noget nyt fik vi også mulighed for fremover at tilbyde online eksamen på flere hold via et nyt digitalt værktøj. En både spændende og
praktisk mulighed til gavn for de elever, der fx befinder sig i udlandet eller
som bor uden for Nordjylland.
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På AMU-området blev årets udmeldte budgetmål for aktiviteter opfyldt.
Skolens aktivitetsniveau på fjernundervisning og Åbent
Læringscenter var også i 2017 kraftigt stigende, og målt
i årselever steg aktiviteterne her fra 265 til 304 årselever.
Dette har selvsagt bidraget positivt til skolens samlede
økonomi.
Samlet set har aktivitetsniveauet på Aalborg Handelsskole været tilfredsstillende og lidt over det budgetterede. Omsætningen steg med ca. 9 mio. kr. til 216 mio.
kr., og skolen havde 2.816 årslever, hvilket som følge af
EUD-afløb var 43 færre end i 2016. Sammen med den
stadige optimering af den daglige drift har det resulteret
i et tilfredsstillende resultat for 2017.
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Det gennem årene opnåede økonomiske råderum har
også i 2017 muliggjort store bygningsfornyelser og
vedligeholdelser til gavn for elever og medarbejdere på
de fire afdelinger.

KORT FORTALT OM 2017
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ÅRSBERETNING 2017

Der blev i 2017 realiseret et overskud på 2.56 mio. kr.,
hvilket svarer til det budgetterede. Der er dog på flere
områder forskelle fra det oprindelige budget fra december 2016 til resultatet for 2017. Af de største forskelle
kan nævnes:
Indtjeningsbidraget fra
uddannelsesaktiviteter blev
lavere end budgetteret

I alt..................................................

Jul
Aug

- 1,8 mio. kr.

Undervisningens fællesudgifter
+ 0,8 mio. kr.

Ledelse og administration
+ 1,0 mio. kr.

0 mio. kr.

Direktør Poul Søe Jeppesen, Aalborg Handelsskole

Sep
Okt
Nov
Dec
13

ØKONOMI & REGNSKAB

BESTYRELSE

ØKONOMI & REGNSKAB

ARBEJDSGIVERREPRÆSENTANTER:
Direktør Bent Jørgensen (formand)
Udpeget af: Erhverv Norddanmark

RESULTATOPGØRELSE FOR 2017

Direktør, René Daarbak
Udpeget af: Erhverv Norddanmark
Personalechef Camilla Mygind Møller
Udpeget af: Dansk Erhverv
ARBEJDSTAGERREPRÆSENTANTER:
Afdelingsformand Mette L. Pedersen (næstformand)
Udpeget af: HK Nordjylland
Sektorformand Kate Ziegler
Udpeget af: HK Nordjylland
Sektorformand Katharina Antonsen
Udpeget af: HK Nordjylland
FRA AALBORG BYRÅD
Henrik Hyldig Nielsen
Udpeget af: Aalborg Byråd

Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter
Omsætning i alt
Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Administrative fællesskaber, værtsinsti.

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER
Lektor Marianne Poulsen
Handelslærer Lars Chr. Bendtsen
ELEVREPRÆSENTANTER
Kate M. Mikkelsen (HHX)
Vacant (EUD)
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2016 (kr.)

186.116.863

179.239.603

30.533.870

28.081.717

216.650.733

207.321.320

154.488.619

148.410.340

1.767.707

1.890.075

17.652.730

17.060.177

5.008.666

5.039.074

Bygningsdrift

25.949.214

25.654.712

Særlige tilskud

8.803.576

6.128.378

213.670.512

204.182.756

2.980.221

3.138.564

1.896

621

Driftsomkostninger i alt
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

UDPEGET VED SELVSUPPLERING
Uddannelseschef Henriette Rosa Eduardsen
Udpeget af: Aalborg Handelsskole

2017 (kr.)

418.304

336.284

2.563.813

2.802.901

ØKONOMI & REGNSKAB

BALANCE PR. 31.12.2017
Aktiver
Indretning af lejede lokaler
Grunde og bygninger
Udstyr og inventar
Materielle anlægsaktiver

2017 (kr.)

2016 (kr.)

2.442.857

296.980

149.502.848

153.299.031

4.524.103

3.586.849

156.469.808

157.182.860

Passiver

2017 (kr.)

2016 (kr.)

Egenkapital pr. 31.12.1990

21.451.345

21.451.345

Egenkapital i øvrigt

75.394.068

72.830.255

96.845.413

94.281.600

1.920.876

1.920.876

Egenkapital
Kommunal gæld

Deposita
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehav. fra salg og tjenesteydelser

1.050.144

970.144

Realkreditgæld

1.050.144

970.144

Langfristede gældsforpligtelser

157.519.952

158.153.004

1.136.026

4.672.018

20.107.222

36.601.241

22.028.098

38.522.117

Kortfristet del af langfristet gæld

2.173.704

4.141.958

Skyldig løn

5.467.261

6.066.735

19.437.500

18.986.464

4.648.233

5.922.779

0

634.391

Feriepengeforpligtelse

Mellemregning med Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling

1.649.646

0

Andre tilgodehavender

5.248.014

5.082.465

Mellemregning med Ministeriet for Børn og
Undervisning
Anden kortfristet gæld

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver

Kreditorer

1.777.223

1.763.556

9.810.909

11.518.039

18.343.137

29.839.274

28.154.046

41.357.313

185.673.998

199.510.317

6.847.948

2.438.691

28.225.841

28.515.582

Kortfristede gældsforpligtelser

66.800.487

66.706.600

Gældsforpligtelser

88.828.585

105.228.717

185.673.998

199.510.317

Periodeafgrænsningsposter

Passiver i alt
Aktiver i alt
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AALBORG HANDELSSKOLE
Strandvejen 25
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4630

Saxogade 10
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4830

Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9936 4750

Turøgade 1
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4520

www.ah.dk

Aalborg Handelsskole

