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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. 1.660 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 | 321 ansatte

Erhvervsuddannelser | ca. 750 elever
Kursusafdeling | ca. 7.000 kursister
Årselever i alt | 2.678 elever
Omsætning | 219 mio. kr.
Afdelinger | 4
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ÅRETS FAGLIGE
RESULTATER
For de merkantile erhvervsuddannelser har EUD-reformen på alle måder sat et afgørende skel. Særligt for
grundforløbenes vedkommende er forskellene markante.
Højere adgangskrav og afkortning af forløb har bevirket
et fald i antallet af årselever på vores ordinære klasseforløb. Til gengæld har flere elever været tilknyttet uddannelserne via vores onlineforløb sammenlignet med 2017.
På EUX Business gav Undervisningsministeriet i 2018
mulighed for at udvikle og gennemføre forsøgsordninger
i tilrettelæggelsen af uddannelsen. På Aalborg Handelsskole indledte vi pr. 1. august et forløb med en mere
sammenhængende struktur af uddannelsen, og erfaringerne herfra viser sig allerede meget positive.
På Handelsgymnasiet er vi godt i gang med andet år efter
gymnasiereformen. Nogle fag har i højere grad end andre skullet inddrages i studieområderne, hvilket har givet
lidt planlægningsmæssige udfordringer. Elevmæssigt lød
optaget på 584 elever, hvilket var på niveau med året før.
I Center for Karriere og Uddannelse har vi igen oplevet
et travlt år – særligt på vores mange onlineforløb, som
konstant er under udvikling. Faktisk blev flere af vores
onlinekurser e-certificeret i 2018. Dermed er der garanti
for en ensartet høj kvalitet i kurserne.
Alt i alt har 2018 været et spændende år med mange
nye faglige og pædagogiske tiltag. Et vigtigt punkt har
også været udarbejdelse af skolens kommende strategi
for 2019-2024, som er lavet i tæt samarbejde med medarbejdere, ledelse, bestyrelse og elever/kursister.
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HANDELSGYMNASIET - HHX
Elevoptaget på HHX var i 2018 på 584 elever fordelt på
21 klasser, og dermed lå optaget på samme niveau som
i 2017. Inkluderet i de 21 klasser er også én klasse på
den 2-årige HHX, som i 2017 blev søsat som en forsøgsordning på Handelsgymnasiet Aalborg. På netop den
2-årige HHX steg elevtallet fra 19 elever i 2017 til 29
elever i 2018, hvilket er en positiv udvikling. Forsøget
med den 2-årige HHX forventes evalueret hos Undervisningsministeriet i 2021, og derfor følges både udviklingen i elevtal og deres resultater med spænding.
GYMNASIEREFORM
I 2018 er den nye gymnasiereform for alvor blevet rullet ud, og udviklingsarbejdet omkring projektformulering
og krav til studieområdernes indhold er generelt gået
godt. Nogle fag har i højere grad end andre skullet inddrages i studieområderne, hvilket har betydet forholdsvis
stor omlægning af undervisningen for nogle fag. Det
har givet nogle planlægningsmæssige udfordringer, og
denne skævvridning er netop noget, der søges rettet op
på fremover.

Der er imidlertid ikke tvivl om, at udfoldelsen af studieområderne giver spændende læringsperspektiver for
eleverne. Underviserne vil fremadrettet i højere grad
komme til at fungere som vejledere. De skal sætte rammerne for elevernes arbejde, sådan at eleverne lærer at
anvende faglig viden og metoder til at undersøge og løse
konkrete problemer. Elevernes rolle bliver derfor i højere
grad at være aktiv ift. egen læringsproces. Som forlængelse heraf skal eleverne have styrket deres digitale kompetencer - fx ift. at søge information og udøve kildekritik.
Et af studieområderne har ”Bæredygtighed” som overordnet emne, og på HHX er der i det forgangne år blevet
arbejdet med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi forventer, at arbejdet omkring verdensmålene
i endnu højere grad inddrages i elevernes undervisning i
de kommende år.
Elevernes mulighed for at styrke de globale kompetencer
gennem længerevarende studieophold til udlandet har
været en succes på Handelsgymnasiet Aalborg gennem
de senere år. Der er i 2018 foretaget et udviklingsarbej-

HHX ER POPULÆR BLANDT ELITESPORTSELEVER
Flere og flere elever vælger HHX, når de ønsker at kombinere elitesport med en gymnasial uddannelse. Alene i 2018 blev der optaget
34 elever på vores elitesportslinje. Tallet er løbende steget gennem
de seneste år. Faktisk går der i dag samlet 90 elitesportselever på
Handelsgymnasiet Aalborg, og 40 af disse er Team Danmark-elever.
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På elitesportslinjen får eleverne mulighed for at deltage i bl.a.
morgentræninger, ligesom der kan tilrettelægges et mere fleksibelt
undervisningsforløb. Vores elever er aktive inden for mere end 15
forskellige sportsgrene som fx fodbold, atletik, svømning og karate.

ÅRSBERETNING 2018

FEM HHX-ELEVER I KINA MED DERES IDÉ
de på det internationale område, så nye elever fra 2019
også får mulighed for at tage på længerevarende udlandsophold – enten individuelt eller i mindre grupper.

LEDERUDVIKLINGSFORLØB
Inden skolestart i august 2018 gik den daværende rektor på HHX på pension. Udskiftningen i rektorstillingen
gav samtidig god anledning til at kigge på ledelsesstrukturen på HHX. Resultatet af dette blev, at ledelsen blev
reduceret med én person. I den forbindelse blev der samtidig igangsat et lederudviklingsforløb med det formål at
skabe en endnu større synergi mellem skolens to HHXafdelinger. Ledelsen er allerede kommet langt i forløbet,
og arbejdet fortsætter i det kommende år.

I februar 2018 vandt fem elever fra Handelsgymnasiet
Aalborg den Nationale Entreprenørskabsmesse, hvor de
dystede mod over 500 andre unge. Salus Nord, som gruppen hedder, havde opfundet et nyt system, som skal sikre,
at demente ikke forlader deres plejehjem uden at blive
genkendt. Idéen og konceptet sikrede eleverne en tur til
Beijing, hvor de skulle deltage i entreprenørskabsmesterskabet JA Asia Pacific Company of the Year Competition.
Til entreprenørskabsmesterskaberne i Kina deltog over
16.000 elever fra forskellige asiatiske lande i de indledende runder, og til selve mesterskabet mødtes de 22 bedste hold fra 14 lande. De danske HHX-elever kunne ikke
vinde titlen som asiatisk mester, men alene det at være
med på messen var en kæmpe oplevelse.

KVALITETSARBEJDE
I 2018 blev et indledende arbejde omkring kvalitetssikring
udmøntet i en kvalitetspolitik på HHX. Formålet med
denne var at forbedre undervisningen og de rammer,
som undervisningen foregår inden for. Som en del af
kvalitetsarbejdet vil vi løbende kigge på måltal for HHX
– herunder elevernes læring, faglige niveau, gennemførelsesprocent, andel af elever der læser videre etc.
På mange punkter gør vi allerede et flot stykke arbejde,
når vi sammenligner os med andre. Data fra Undervisningsministeriet viser, at studenter fra Handelsgymnasiet
Aalborg opnåede et karaktergennemsnit på 7 mod
landsgennemsnittet på 6,8. Samtidig søger markant flere
af vores elever om optagelse på en universitetsuddannelse sammenlignet med tallene på landsplan.
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ERHVERVSUDDANNELSER
For de merkantile erhvervsuddannelser har den nye
EUD-reform på alle måder sat et afgørende skel. Især for
grundforløbenes vedkommende er forskellene markante
og de umiddelbare konsekvenser ved højere adgangskrav, afkortning af forløb m.m. har været meget synlige.
Som følge heraf måtte skolen også i 2018 konstatere
et fortsat fald i elevsøgningen til klasse-/holdbaserede
grundforløb. På Grundforløb 1 (GF1), som omfatter de
elever, der kommer direkte fra grundskolens 9. eller 10.
klasse, var optaget i 2018 status quo sammnelignet med
2017. Til gengæld oplevede vi en nedgang på knap 20%
i samme periode på optaget på Grundforløb 2 (GF2) dvs. de lidt ældre unge, som ikke har adgang til GF1.
I skoleåret 2017/2018 oplevede vi desuden et stort frafald af elever på EUX-grundforløbet, og sammenholdt
med et lavere elevtal i udgangspunktet betød det knap
30 pct. færre elever på EUX-studieåret i 2018.
Modsat søgningen til de mere traditionelle klasseundervisningsforløb, har skolen igennem de senere år oplevet
en stadig stigende søgning til mere fleksible afholdelser

af grundforløbene - både som fjernundervisning og i
vores Åbent Læringscenter med fleksibelt optag. I disse
forløb er der mulighed for at arbejde mere uafhængigt af
tid, sted og tempo, hvilket tiltaler mange. Frafaldende på
disse forløb har dog været højere end på de traditionelle
forløb (mellem 25-40 pct.). I samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter har skolen derfor
gennemført et større analysearbejde med fokus på årsager til frafald og hvordan disse kan forebygges. Skolen
er pt. i gang med at udarbejde konkrete handleplaner
for øget fastholdelse på vores uddannelsesaktiviteter for
vores online- og blended learning forløb.

FORSØG MED EUX BUSINESS
I efteråret 2017 annoncerede undervisningsministeren,
at hun ville give mulighed for, at erhvervsskolerne kunne
søge om at udvikle og gennemføre forsøgsordninger på
erhvervsuddannelserne. I samarbejde med Aarhus Business College og Tietgenskolen i Odense søgte Aalborg
Handelsskole om lov til at gennemføre et mere sammen-

VINDER AF DM I SKILLS 2018
Året fik en særdeles fornem begyndelse, da elever fra Aalborg Handelsskole vandt Danmarksmesterskabet inden for detailhandel ved DM
i Skills. Her dystede de i syv forskellige detaildiscipliner mod dygtige
elever fra andre af landets merkantile skoler.
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Med udgangspunkt i detailkæden Søstrene Grene havde eleverne
fra Aalborg Handelsskole lavet et mobilt franchisekoncept. Idéen var
bl.a. at køre en mobil butik ud til de mindre byer med 5.000-10.000
indbyggere. Det er anden gang på bare fem år, at elever fra Aalborg
Handelsskole vinder DM i SKills inden for detailhandel.
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DETAILSHOPPEN
hængende EUX-forløb. Formålet var at udvikle en mere
hensigtsmæssig struktur i placeringen af fag og elementer på GF1, GF2 og studieåret på EUX Business. En større
sammenhæng vil desuden give en bedre progression i
fagene gennem hele EUX-uddannelsens første del og
samtidig sikre et endnu tydeligere erhvervsrettet fokus/
element gennem hele uddannelsen.
Den 8. februar 2018 fik de tre skoler bevilliget forsøget,
og de første forløb blev påbegyndt i august 2018. Forsøgsordningen varer i tre år. Det er skolens klare vurdering, at en mere sammenhængende og smidig struktur
giver et bedre og mere kontinuerligt flow gennem hele
første del af EUX-uddannelsen.

Aalborg Handelsskole åbnede d. 1. marts en butik - Detailshoppen - på Vesterbro i Aalborg. Bag butikken står Aalborg Handelsskoles PraktikCenter, som sammen med en butikschef sørger for den daglige drift. Formålet med butikken
er at hjælpe de elever, som mangler en praktikplads inden
for detail. I praktikperioden får eleverne mulighed for at arbejde i skolens butik, hvor de kan tilegne sig en masse praktisk erfaring – på lige fod med de elever, der har en ordinær
praktikplads.
Detailshoppen er opbygget fuldstændig som en rigtig butik,
og eleverne er med inde over alle detaljer og beslutninger.
Butikken sælger varer i kommission for nogle af byens andre butikker. Kunderne kan derfor finde varer inden for både
mode og interiør – og nye varer kommer løbende ind i butikken.

SAMLING AF GRUNDFORLØB
I sensommeren 2018 besluttede vi på Aalborg Handelsskole at samle grundforløbsuddannelserne på
Strandvejen pr. 1. januar 2019. En stor del af efteråret
2018 blev derfor brugt på at forberede denne sammenlægning. Fordelene ved sammenlægningen er flere:
• Bedre elevgrundlag for homogene EUD- og EUX Businessklasser til at sikre større faglighed og mere optimal pædagogisk tilgang.
• Ingen adresseskift for eleverne under deres grundforløbsuddannelse.
• Flere elever giver mere dynamik, diversitet og mulighed for mangfoldigt studie- og skolemiljø.
• Bedre udnyttelse af lærerkompetencer.
• Optimering af kompetencer og ressourcer både ift. ledelse og medarbejdere.
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CENTER FOR KARRIERE OG UDDANNELSE
2018 var på mange måder et udfordrende og spændende år for Center for Karriere og Uddannelse (CKU).
Inden for Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) oplevede vi en vis tilbagegang i antallet af ledige til vores
seks ugers jobrettede kurser. Denne udvikling skyldes
primært den høje beskæftigelse i samfundet som helhed,
men på den anden side oplevede vi heldigvis samtidig en
meget stor aktivitet i både åbne og virksomhedsrettede
kurser inden for AMU og indtægtsdækkede kurser.
STOR AKTIVITET I ÅBENT LÆRINGSCENTER
Åbent Læringscenter bliver stadig benyttet af mange
kursister og elever, som dels ønsker den pædagogiske
og faglige fleksibilitet og dels ønsker den direkte kontakt til underviserne. Kursisterne i Åbent Læringscenter
sidder med mange forskellige kursus- og uddannelsesforløb og på mange forskellige niveauer, da alle som
udgangspunkt bliver optaget i centret. Underviserne skal
derfor være fagligt godt klædt på for at undervise i Åbent
Læringscenter.

POPULÆRE ONLINEFORLØB
Også i 2018 var aktivitetsniveauet på mange af vores
onlineforløb og -uddannelser højt. Vi oplever, at flere
og flere kursister og elever fra hele landet og udlandet
tilmelder sig hos os, fordi vi netop har det uddannelsesforløb eller det kursus, de har brug for. Vi mærker tydeligt,
at fordi vi har løbende optag og er meget fleksible, så
får vi et meget stort antal tilmeldinger året rundt. Det er
meget vigtigt for mange, at de kan begynde på forløbet,
når de vil, og at de kan være uafhængige af tid og sted.
Som eksempel på vores høje aktivitetsniveau kan det
nævnes, at vi alene i 2018 gennemførte 1.800 mundtlige
onlineeksamener.
KVALITETSUDVIKLING
Kvalitetsudvikling har været et nøgleområde for os i
de sidste par år, og i 2018 blev vores onlinekurser certificeret. Vi betragter denne certificering som et vigtigt
kvalitetsstempel, da brugerne nu ved, at de får en ensartet høj kvalitet i kurserne.

STIGENDE INTERESSE FOR LEDERUDDANNELSER
I Center for Karriere og Uddannelse udbydes flere forskellige lederuddannelser. Alle forløbene er inddelt i moduler à 2-3 dages varighed.
Nogle af forløbene strækker sig desuden over flere måneder, så det
er muligt at afprøve ledelsesværtøjerne i praksis mellem modulerne.
Specielt har den ’Grundlæggende lederuddannelse’ i 2018 været
meget populær. Knap 200 kursister har deltaget på kurset, hvor
de har fået viden om lederrollen, kommunikation og forskellige
ledelsestyper.
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PULJEMIDLER OG PROJEKTER
Erhvervsuddannelserne har siden reformen i 2015 været
særligt begunstiget med puljemidler målrettet kvalitetsudviklingen af såvel uddannelses- og undervisningsforløb som de praktikpladsskabende indsatser.
Aalborg Handelsskole har i 2018 sammen med flere af
de øvrige nordjyske erhvervsskoler deltaget i et betydeligt
antal udviklingsprojekter inden for øget skole-virksomhedssamarbejde, øget arbejdsmarkedsparathed, flere
talentfulde elever til EUD, iværksætteri og entreprenørskab, øvet elevtrivsel og udvikling af skolemiljø, promovering af handelsuddannelserne og de nye hovedforløbsspecialer inden for Digital Handel m.m.

virksomhedsopsøgende informations- og vejledningsindsats vedrørende praktikpladsmulighederne. Projektet afsluttes til sommer 2019, men primo december 2018 var
448 praktikpladser allerede aktiveret via indsatsen.
DIGITALT UNDERSTØTTEDE
ERHVERVSUDDANNELSER
Projektet, som har en samlet økonomi på 29 mio. fordelt
henover 3 år, består af følgende hovedaktiviteter:
• Organisatorisk og strategisk forankring af den digitale
undervisning på skolerne.

Særligt har to store projekter haft et særligt fokus:

• Etablering og udvikling af virtuelle og digitale læringsrum på de enkelte skoler.

PRAKTIKPLADSER GIVER VÆKST

• Kompetenceudvikling af underviserkompetencer i den
digitaliserede undervisning.

Aalborg Handelsskole deltager sammen med seks øvrige
nordjyske erhvervsskoler i projektet, hvor formålet er at få
aktiveret 400 ‘nye’ praktikpladser i Nordjylland. Det sker
gennem et fælles kompetenceudviklingsforløb for skolernes praktikkonsulenter og en efterfølgende målrettet

• Udvikling af digitalt understøttede undervisningsforløb.
• Afprøvning af de udviklede digitalt understøttede undervisningsforløb.

STRATEGIPLAN FOR 2019-2024
I efteråret 2018 igangsatte vi et større arbejde med at udvikle skolens
strategiplan for 2019-2024. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere og med input fra elever/
kursister.
Strategiplanen er tænkt for en femårig periode, men i hele perioden vil vi
arbejde med strategisk tænkning som en kontinuerlig læreproces, d.v.s.
vi hele tiden vil lære af vores erfaringer, så vi bliver endnu dygtigere til at
tackle morgendagens udfordringer.
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ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT
Med et årsresultat på tkr. 1.219 var 2018 et økonomisk
tilfredsstillende år. Resultatet lever op til det budgetterede og til skolens økonomiske målsætning. Den samlede omsætning var på tkr. 218.735, og årets resultat
svarer dermed til en overskudsgrad på 0,6 pct., hvilket
må betegnes som værende tæt på et nulresultat.

• 48 færre årselever i skolepraktik hvilket primært
skyldes, at flere af vores elever går i job efter
grundforløbet.
Selv om vi lever op til det budgetterede årsresultat for
2018, er der en række væsentlige afvigelser ift. budget:

En nærmere analyse af omsætningen viser, at;

BESPARELSER

• Omsætningen er reduceret med kr. 3,5 mio grundet
omprioriteringsbidraget (årlig 2 pct. besparelse på alle
taxameterne).

Undervisningens fællesudgifter

- 0,3 mio. kr.

Ledelse og administration

- 0,7 mio. kr.

Bygningsdrift

- 1,0 mio. kr.

• Vi har øget omfanget af socialfonds- og EU-projekter,
hvilket samlet har påvirket omsætningen positivt.
• Omsætningen er negativt påvirket af fald i antallet af
årselever. I 2018 havde vi 2.678 årselever, et fald på
138 årelever sammenlignet med 2017.

OVERSKRIDELSE PÅ
Lønningerne

+ 2,0 mio. kr.

Samlet afvigelse ift. budget

0 mio. kr.
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• 84 færre årselever på grundforløbet, EUD.
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Lønnen er overskredet med 2,0 mio sammenlignet med
budget, hvilket primært kan forklares med højere udgifter til løn til undervisningen. Besparelserne er fundet
på bygningsvedlighold, hvor vi er tilbage på 2016-niveau,
ligesom det har været muligt at finde besparelser på undervisningens fællesudgifter samt ledelse og administration. De øgede lønomkostninger har også bevirket, at
lærer/elev-ratioen er blevet forringet fra 2017 til 2018.

Direktør Rikke Christoffersen, Aalborg Handelsskole
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Skolen har fortsat en sund og stabil økonomi, men mærker også tydeligt de store besparelser på uddannelsesområdet. Afvigelserne viser, at vi trods et ekstra forbrug
på løn har formået at spare andre steder samtidig med,
at skolen er privilegeret af at have lave omkostninger til
husleje/lån. Fremadrettet kan vi ikke forvente at hente så
betydelige besparelser på andre områder, hvorfor der på
uddannelserne og i økonomifunktionen i 2019 er ekstra
opmærksomhed på lønningerne og udviklingen i lønningerne. Det er centralt, at vi formår at forbedre lærer/
elev-rationen i det kommende år.
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ØKONOMI & REGNSKAB

BESTYRELSE

ØKONOMI & REGNSKAB

ARBEJDSGIVERREPRÆSENTANTER:
Direktør René Daarbak (næstformand)
Udpeget af: Erhverv Norddanmark

RESULTATOPGØRELSE FOR 2018

HR chef Charlotte Rye
Udpeget af: Erhverv Norddanmark
Personalechef Camilla Mygind Møller
Udpeget af: Dansk Erhverv
ARBEJDSTAGERREPRÆSENTANTER:
Formand Mette L. Pedersen (formand)
Udpeget af: HK Nordjylland
Sektorformand Kate Ziegler
Udpeget af: HK Nordjylland
Sektorformand Katharina Antonsen
Udpeget af: HK Nordjylland
FRA AALBORG BYRÅD
Rådmand Jørgen Hein
Udpeget af: Aalborg Byråd

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

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER
Lektor Anne Bæk Hansen
Lektor Jan Nøhr Christensen
ELEVREPRÆSENTANTER
Victoria Grøn Uhrenfeldt (HHX)
Niels Christian Sørensen (EUD/EUX)
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2017 (kr.)

184.856.662

186.116.863

33.878.599

30.533.870

218.735.261

216.650.733

155.671.133

154.488.619

1.493.043

1.767.707

17.632.335

17.652.730

5.354.668

5.008.666

Bygningsdrift

23.874.165

25.949.214

Særlige tilskud

13.319.080

8.803.576

217.344.425

213.670.512

1.390.836

2.980.221

10.077

1.896

Driftsomkostninger i alt
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

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

2018 (kr.)

182.036

418.304

1.218.877

2.563.813

ØKONOMI & REGNSKAB

BALANCE PR. 31.12.2018
Aktiver
Indretning af lejede lokaler
Grunde og bygninger
Udstyr og inventar
Materielle anlægsaktiver

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Passiver

2.185.714

2.442.857

146.092.005

149.502.848

4.728.496

4.524.103

153.006.215

156.469.808

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Egenkapital pr. 31.12.1990

21.451.345

21.451.345

Egenkapital i øvrigt

76.612.945

75.394.068

98.064.290

96.845.413

1.920.876

1.920.876

Egenkapital
Kommunal gæld

Deposita
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehav. fra salg og tjenesteydelser

1.050.144

1.050.144

1.050.144

1.050.144

154.056.359

157.519.952

2.802.865

Mellemregning med Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling

4.448.310

Andre tilgodehavender

5.566.672

Periodeafgrænsningsposter

1.136.026

Realkreditgæld

17.989.216

20.107.222

19.910.092

22.028.098

Kortfristet del af langfristet gæld

2.178.339

2.173.704

Skyldig løn

5.798.492

5.467.261

Langfristede gældsforpligtelser

19.638.716

19.437.500

Kreditorer

6.172.142

4.648.233

1.649.646

Anden kortfristet gæld

6.702.052

6.847.948

5.248.014

Periodeafgrænsningsposter

23.500.507

28.225.841

Kortfristede gældsforpligtelser

63.990.248

66.800.487

Gældsforpligtelser

83.900.340

88.828.585

181.964.630

185.673.998

1.429.532

1.777.223

Tilgodehavender

14.247.379

9.810.909

Likvide beholdninger

13.660.892

18.343.137

Omsætningsaktiver

27.908.271

28.154.046

181.964.630

185.673.998

Feriepengeforpligtelse

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

