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Institutionsoplysninger
Institution
Aalborg Handelsskole

Telefon: 9936 4600

Institutionsnr. 851402

E-mailadresse: ah@ah.dk

Strandvejen 25

CVR-nr. 19366316

9000 Aalborg

Internet: www.ah.dk

Hjemstedskommune: Aalborg
Børne- og Undervisningsministeriet
Bestyrelse
Arbejdsgiverrepræsentanter

Arbejdstagerrepræsentanter

René Daarbak, næstformand

Mette Lyndgaard Pedersen, formand

Camilla Mygind Møller

Katharina Antonsen

Charlotte Rye Akselsen

Kate Ziegler

Udpeget ved selvsupplering

Fra Aalborg Byråd

Henriette R. Eduardsen

Jørgen Hein

Medarbejderrepræsentanter

Elevrepræsentanter

Jan Nøhr Christensen(u/stemmeret)

Emil Lisbjerg Nielsen (u/stemmeret)

Anne Bæk Hansen (m/stemmeret)

Victoria Grøn Uhrenfeldt (m/stemmeret)

Daglig ledelse – Aalborg Handelsskoles direktion
Direktør Rikke Christoffersen

Økonomichef Tommy Eduardsen

Forstander Hans Jørgen Møller

Kontorchef Henrik Vestergaard

Rektor Charlotte Koldsø

Institutionens formål
Institutionens formål er at imødekomme behovene for grund- og efteruddannelse, at formidle
erhvervsrelevant viden og udvikle disse områder.

Bankforbindelse
Skolen anvender primært statens koncernbetaling (SKB), men har herudover engagement med
Danske Bank og Spar Nord Bank.

Revision
Deloitte | Østre Havnepromenade 26, 4. sal | 9000 Aalborg
Tlf.nr. 98 79 60 00 | Mail aalborg@deloitte.dk | CVRnr. 33 96 35 56
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
2019 for Aalborg Handelsskole.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt
bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv.. I henhold til § 39,
stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed:
•

At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten
er fyldestgørende.

•

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

•

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Aalborg den 25. marts 2020

Rikke Christoffersen, direktør

Tommy Eduardsen, økonomichef
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Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 7, i lov om
institutioner for erhvervsrettede uddannelser.

Aalborg, den 25. marts 2020

Bestyrelse

Mette Lyndgaard Pedersen, formand

René Daarbak, næstformand

Kate Ziegler

Camilla Mygind Møller

Katharina Antonsen

Charlotte Rye Akselsen

Jørgen Hein

Henriette R. Eduardsen

Anne Bæk Hansen

Victoria Grøn Uhrenfeldt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Aalborg Handelsskole
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Handelsskole for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2019, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.
(statens regnskabsregler).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse
nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af skolen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. 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 skolens 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 skolen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 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
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revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision,
jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 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 skolens 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 skolens 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 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at skolen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og
vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller
på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til statens regnskabsregler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2
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 aktiviteter, 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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
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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.

Aalborg, den 25. marts 2020
Deloitte

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

CVR-nr. 33963556

_________________________________

________________________________

Peter Nørrevang

Klaus Tvede-Jensen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne11706

MNE-nr. mne23304

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samarbejde  Handlekraft  Ansvarlighed  Respekt  Engagement

8

Ledelsesberetning
Præsentation af institutionen
Aalborg Handelsskole blev grundlagt i 1875 af Herman Møller og er i dag en stor uddannelsesinstitution placeret på fire adresser i Aalborg. Institutionens formål er at imødekomme behovene
for merkantil ungdoms- og efteruddannelse, at formidle erhvervsrelevant viden samt udvikle disse
områder.
Det gælder både handelsgymnasiale uddannelser (HHX), erhvervsuddannelser (EUD Business og
EUX Business) og flere typer af efter- og videreuddannelser for unge, voksne og virksomheder.
Inden for alle uddannelsesområder arbejder skolen tæt sammen med en lang række af områdets
virksomheder. Det betyder, at vores kurser og uddannelser er ajour og tæt på praksis i virksomhedernes dagligdag.
Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til
uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks.
medvirken til uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i virksomheder og institutioner.
Vision/mission
Med afsæt i en stadig udvikling af viden og kompetencer vil Aalborg Handelsskole fremstå som
en handlekraftig udbyder af udfordrende erhvervsrettede uddannelser.
Skolens værdier
• Samarbejde
• Handlekraft
• Ansvarlighed
• Respekt
• Engagement
Samarbejde, handlekraft, ansvarlighed, respekt og engagement. Fem små ord, der lever både
hver for sig og i tæt samspil. Hver især er de med til at fortælle historien om alt det, der danner
grundlag for hverdagen på Aalborg Handelsskole. De uskrevne regler, måden at behandle hinanden på og forventninger til god opførsel – både over for gæster og dem, der har deres daglige
gang på skolen. Vi kalder dem for SHARE, fordi vi tror på, at man når længst, når alle arbejder
sammen om at føre værdierne ud i livet.

Hovedaktiviteter
Aalborg Handelsskoles strategiplan 2019-2024
Til understøttelse af strategiplanen for 2019-2024 har ledelse og medarbejdere med input fra
elever/kursister udarbejdet handlingsplaner på skoleniveau og for de enkelte områder i foråret
2019. Handlingsplanerne skal ses som en del af en kontinuerlig læreproces, dvs. at vi løbende
vurderer vores planlagte aktiviteter ift. at sikre bedst mulig understøttelse af strategien.
Nedenfor vil vi fokusere på udvalgte, centrale resultater for 2019 ift. vores fire fokusområder i
strategien.

Læringsorienteret
At eleverne bliver dygtigere og udvikler sig fagligt og personligt, er noget af det vigtigste
for en skole – og at være læringsorienteret er derfor centralt for Aalborg Handelsskole. For
at være i front kræves bl.a. et til stadighed højt kompetenceniveau bland t underviserne. Vi
kan lære meget af hinanden, internt på uddannelserne og på tværs af skolen. I strategien
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er et centralt fokus derfor at øge denne interne læring, hvorfor vi i 2019 har haft øget fokus på supervision blandt underviserne samt kursus og faglig udvikling i de enkelte faglige
teams. Endelig er planlægningen med en afholdelse af en fælles pædagogisk dag for hele
skolen godt i gang; dagen afvikles i august 2020.

Globalisering
Verdensmålsskole
Fra september 2019 kunne Aalborg Handelsskole kalde sig UNESCO Verdensmålsskole. Ud over
titlen som verdensmålsskole indebærer det, at vi indtræder i netværket af UNESCO Verdensmålsskoler som pt. omfatter 11.500 skoler og uddannelsesinstitutioner i 182 lande. I Danmark omfatter netværket på nuværende tidspunkt 34 uddannelsesinstitutioner.
At blive verdensmålsskole har betydet meget for fokus og dagligdagen på skolen på flere
niveauer. Først og fremmest har det betydet et øget fokus på bæredygtighed i undervisningen med det mål både at udvikle elevernes kompetencer og værdisæt (dannelse). Men
også ift. bæredygtig skole (drift) har verdensmålstitlen betydning. Der er bl.a. kommet
øget fokus på, hvordan vi målrettet kan arbejde på at drive skolen klimamæssigt bæredygtigt. Som eksempler fra dagligdagen kan nævnes, at vi;
•

gennem de seneste tre år har reduceret papirforbruget på skolen med 1,75 tons
papir

•

i 2019 har energirenoveret Strandvejen, hvilket har halveret det månedlige strømforbrug. Vi kan også se en besparelse på varmeforbruget, men kan ikke gøre det
præcist op endnu.

Alle elever tilbydes studierelevante udlandsophold
Vi har et vedvarende fokus på, at globalisering er en del af det at være elev på Aalborg
Handelsskole, hvorfor alle vores elever skal tilbydes studierelevante udlandsophold af minimum tre ugers varighed. På uddannelserne er der sat fokus herpå.

Digitalisering
I 2019 er en del af undervisernes tid gået med deltagelse i socialfondsprojektet ”Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland” (DEIN). Her arbejder Aalborg Handelsskole i
fællesskab mellem Tech College, EUC Nord og AMU Nordjylland målrettet med at anvende digitale teknologier i undervisningen samt gøre eleverne mere motiverede, så de får et større udbytte af undervisningen. Hovedformålet med projektet er, at flere elever gennemfører uddannelserne.
Vi har i 2019 ligeledes haft fokus på optimering af arbejdsgangene via understøttelse af digitale værktøjer ift. rekruttering af kommende medarbejdere og anvendelse af marketing
automation, hvor vi har udviklet en række nyhedsbreve til såvel nuværende som kommende forældre på HHX og EUX Business.
En ny hjemmeside blev også lanceret i 2019, fokus har i den forbindelse været dels at
højne informationsniveauet og brugeroplevelsen; dels at optimere den ift. alle typer devices. Den nye hjemmeside har også gjort det muligt at udsende nyhedsbreve, ligesom
hele vores kursustilbud i dag findes digitalt. En stor del af de trykte kataloger er derfor afskaffet, hvilket understøtter Aalborg Handelsskole som verdensmålsskole.

Netværk og samarbejde
Både internt og eksternt skal vi være gode til at netværke og samarbejde. Vi har i 2019 internt haft fokus på, hvordan vi i højere grad kan bruge hinandens ressourcer på tværs af
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skolen med det mål af øge kvaliteten af de tilbud, som vores elever og kursister møder i
undervisningen, men også ift. studievejledningen, grundskolesamarbejdet, afvikling af
introduktions- og brobygningsforløb m.m.
Ved at øge samarbejdet internt i studieadministrationerne på tværs af afdelingerne er der
også flere muligheder for at effektivisere opgaveløsningen - i sidste ende til gavn for vores
elever og kursister. For at sikre dette fokus har vi i 2019 lavet en ny organisering med en
fælles ledelse for studieadministrationerne på tværs af adresserne.
Eksternt har vi også haft fokus på styrkelse af netværk og samarbejde på flere fronter:
•

Aalborg Handelsskole og Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk har etableret et formelt
samarbejde omkring undervisning af EUX Landbrugseleverne. De to skoler har flere
ideer til at kunne udbygge samarbejdet i de kommende år.

•

I samarbejde med Aalborg Kommune har vi senest samarbejdet om valgfagsundervisningen for ad den vej at øge fokus på praksisfagligheden i folkeskolen. Konkret har fem
folkeskoler sammen med Aalborg Handelsskole udviklet og gennemført et pilotprojekt
omkring skolernes valgfagsundervisning i Håndværk og Design på 7. årgang, hvor eleverne har arbejdet med cases inden for emballagedesign.

Årets faglige resultater
Handelsgymnasiet, hhx
Optag 2019
Elevoptaget i 2019 var på 547 elever fordelt på 19 klasser. Optaget i 2019 var derfor svagt faldende i forhold til optaget i 2018, hvor vi optog 584 elever. Inkluderet i de 19 klasser var optaget af en klasse til den 2-årige HHX-klasse med i alt 25 elever, som er en forsøgsordning. På
den 2-årige HHX-uddannelse var der en tilbagegang på 4 elever i forhold til optaget 2018. Forsøget med den 2-årige HHX skal evalueres i Børne- og Undervisningsministeriet i 2021.
Dimittendernes kompetencer
I forlængelse af arbejdet omkring udfoldelse af gymnasiereformen fra 2017 blev der i efteråret
2019 gennemført GRUS-samtaler (GruppeUdviklingsSamtale) med faggrupperne på HHX. Ledelsen på HHX fandt det nødvendigt at komme i tæt dialog med hver enkelt faggrupper, idet bekendtgørelsen bag gymnasiereformen ud over kompetencer i de enkelte fag også har klare målsætninger omkring tværgående kompetencer. Det er vigtigt, at hver enkel faggruppe har en
fælles forståelse af deres arbejdes bidrag i forhold det samlede lærerkollegie. Både undervisere
og HHX-ledelse har udtrykt stor tilfredshed med GRUS-samtalerne, hvorfor disse også afholdes i
2020.
I 2019 nedsattes en række arbejdsgrupper, som skulle udføre et udviklingsarbejde omkring
”studieområdet”, herunder det afsluttende studieområdeprojekt ”SOP” med afsluttende mundtlig eksamen. De pædagogiske konsulenter på HHX har været primus motor i udviklingsarbejdet.
Ledelsen har oplevet, at processen har været god, ligesom lærerkollegiet udtrykker tilfredshed
med såvel proces som resultat. Det er derfor med sindsro, at HHX i foråret 2020 tager fat på
udfoldelsen af den sidste del af gymnasiereformen.
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Elevernes mulighed for at styrke de globale kompetencer gennem længerevarende studieophold
i udlandet har været en succes på Handelsgymnasiet Aalborg gennem de senere år. I 2019 blev
der udviklet på flere muligheder for ophold i udlandet, og i januar 2020 lanceres et nyt tiltag,
der giver den enkelte elev mulighed for et fuldt finansieret studie- og praktikophold af tre ugers
varighed i udlandet.
Kvalitetsarbejde
Som led i kvalitetsarbejdet på HHX er brugen af data blevet centralt for arbejdet i faggrupperne.
Faggrupperne skal blandt andet på faggruppemøder diskutere elevernes eksamensresultater,
fagets løfteevne m.m. Ledelsens indtryk af faggruppernes arbejde med data er, at gennemgang
af data afføder gode diskussioner i faggrupperne og giver gode indspark til, hvad faggruppen vil
foretage af indsatser for at øge elevernes læring inden for faget. Brug af data i kvalitetssikringen af undervisningen vil også være et indsatsområde i 2020.
Elevdemokrati
Et af formålene for de gymnasiale uddannelser i Danmark er, at eleverne skal opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og for forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære
som det europæiske og det globale perspektiv. Det er derfor dejligt at opleve, at eleverne er aktive ift. skolens dagligdag. Eksempelvis tager eleverne i høj grad ansvar for de morgensamlinger, som afholdes. De inviterer alle elever til at deltage i skolens aktiviteter, det være sig
sportsaktiviteter, innovationsmiljøerne, spileftermiddage mv. – aktiviteter, der er med til at
skabe nærhed på skolen og som er vigtig i forhold til at skabe trygge læringsmiljøer i timerne.
Eleverne har også taget Aalborg Handelsskole som UNESCO Verdensmålsskole til sig. For eksempel har eleverne fået fokus på ”plastik i kantinen” og foreslår mere klimavenlige løsninger.
Men det er ikke kun klimadebatten, der fylder. I julen 2019 satte eleverne fokus på verdensmål
nr. 10 ”mindre ulighed”. Eleverne gav gaver via Aalborg Citykirke til familier, der havde søgt julehjælp, og nogle elever mødte op i Citykirken og gav bidrag i form af arbejdstimer ifm. julehjælpen. Det er en glæde at se, at elevdemokratiet fungerer godt på HHX – at eleverne ikke
kun er aktive i forhold til deres egen situation, men også har udsyn og gerne vil bidrage, hvor
de kan.

Erhvervsuddannelserne samt efter- og videreuddannelsesområdet
Grundforløbet, EUD og EUX Business
På grundforløbet er der fortsat fokus på at sikre overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Eleverne skal på grundforløbet løbende stifte bekendtskab med praktikmulighederne og fordelene
ved at gå denne vej. Med dette udgangspunkt er der på grundforløbet lavet et nyt koncept, hvor
der tre gange årligt inviteres en lang række virksomheder til jobdating med eleverne. Konceptet
løb af stablen første gang i efteråret 2019.
Vi startede som den eneste skole med at udbyde studieåret som fjernundervisning i 2019. Dette
har vist sig at være en stor succes. I efteråret 2019 havde vi alene 130 EUX-elever på studieåret.
Derudover har vi også mange GF2 elever og et meget stort antal enkeltfagselever inden for hele
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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fagrækken på GF2 og EUX. Eleverne på fjernundervisningsforløbene klarer sig fagligt godt. En
udfordring med fjernundervisningsforløbene er dog et forholdsvist højt frafald sammenlignet med
traditionel klasseundervisning. Årsagerne hertil er flere; bl.a. er det svært at opnå samme relation
mellem underviser og elev som ved traditionel klasseundervisning. Vi har derfor sat fokus på,
hvordan vi i højere grad kan skabe samme forpligtende fællesskab i et fjernundervisningsforløb
som ved traditionel klasseundervisning. Målet hermed er at sikre eleverne de bedst mulige undervisningsrammer på uddannelsen, hvilket igen gerne skal forpligte eleverne yderligere og dermed reducere frafaldet.
I 2018 og 2019 har vi kørt et forsøg på EUX Business med henblik på at udvikle en mere hensigtsmæssig struktur i placeringen af fag og elementer på GF1, GF2 og studieåret og dermed
skabe en bedre progression i fagene gennem hele EUX-forløbet. Tilbagemeldingerne på forsøget
har været meget positive fra såvel undervisere som elever. Forsøgsordningen har resulteret i et
bedre fagligt forløb for eleverne og har dermed også øget trivslen og medvirket til fastholdelse
af eleverne på uddannelsen. Forsøget udløb med optag 2019 – og eleverne i 2020 skal således
optages på ’gammel’ ordning. Aalborg Handelsskole imødeser dog evalueringen af forsøget og
det videre arbejde med udviklingen af EUX Business på den basis.

Hovedforløbet
I 2019 så to nye specialer dagens lys i Danmark, digital handel og convenience. Digital handel
er som speciale langsomt begyndt at vinde indpas. Specialet tilhører både detail og handel altså
B2C og B2B. Erhvervsskolerne har i 2019 i fællesskab lavet en større kampagne for at få fokus
på mulighederne med specialet. På den basis udbyder og starter vi første hold februar 2020.
Det særlige ved specialet er, at vi kan gennemføre skoleforløbene både med tilstedeværelse og
som online undervisning.
Det andet speciale, Convenience, dækker over et efterhånden meget brugt begreb i vores hverdag, hvor alting skal være nemmere i forbindelse med indkøb og andre daglige gøremål. Specialet er tiltænkt kæder inden for kaffeshops, bagere og fastfoodrestauranter, der ikke helt kan
leve op til den kendte salgsassistentuddannelse. Indtil videre har kæderne dog været noget tilbageholdende med at ville benytte specialet.
På hovedforløbet har vi endvidere etableret et virksomhedsnetværk med de offentlige virksomheder, der benytter Aalborg Handelsskole som skole til deres elever inden for offentlig administration. Det har bl.a. udmøntet sig i, at vi fra foråret 2020 udbyder og gennemfører flere akademifag på offentlig administration i samarbejde med COK.
Hjemmesiden er blevet revideret, så den kan bruges mere aktivt for at få overblik over både obligatoriske og valgfrie specialefag inden for de forskellige retninger detail, handel og kontor.
Samtidig er vi begyndt at benytte elektronisk tilmelding til valgfag på nogen specialer, som skal
udbredes til alle specialer i løbet af 2020.
Praktik i udlandet (PIU) er fortsat en stor aktivitet, hvor der er blevet udviklet nye onlinefag, og
alle fagene er blevet revideret, så undervisningsforløbene er blevet mere overskuelige via ny
teknik.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Skolepraktikken
I september måned fik vi etableret en butik (DetailShoppen) på Langagervej, der hvert år besøges af mange hundreder kursister og elever fra hovedforløbet. Detaileleverne får på denne
måde gode opgaver i form af udarbejdelse af events, markedsføringsmaterialer, indkøb af varer
i kommission, udstilling og indretning af butik m.m. samt en række gode kundeoplevelser. Butikken på Vesterbro lukkede medio 2019.
Et centralt fokus for skolepraktikken er altid at skabe så meget læring som muligt, indtil eleverne får en egentlig praktikplads. Vi er derfor glade for samarbejdet med Friis Shopping center
omkring Mystery shoppers. Kort fortalt har skolepraktikeleverne haft en rolle som Mystery shoppers i indkøbscenteret, hvor de har evalueret og haft særligt fokus på kundeoplevelsen. Opgaven har været med til at gøre skolepraktikeleverne meget bevidste om, hvad der skal til for at
skabe en god kundeoplevelse – og dermed fagligt klæde dem godt på til en kommende praktikplads.

Center for Karriere og Uddannelse (CKU)
2019 var præget af stor aktivitet i CKU. Vi oplevede den store tilfredsstillelse, at vi fik godkendelser til at udbyde 10 fælleskompetencebeskrivelser (FKB) inden for AMU, hvilket var det største antal, en handelsskole fik i Danmark. En af de nye FKB’er er turisme, som vi venter os meget af. Vi havde stort set status quo på aktiviteter for ledige fra Jobcentrene, selv om vi godt
kunne mærke, at der er fuld beskæftigelse i erhvervslivet – og dermed færre ledige. Vi har fine
aktiviteter inden for indtægtsdækket virksomhed, hvor virksomhederne får skræddersyet de
kurser, de har behov for mod fuld brugerbetaling
I 2019 blev det lovbestemt, at HHX-elever ikke længere skal have 5 ugers erhvervsuddannelse
for studenter (EUX), men kan gå direkte over i en praktikplads. Samtidig fik studenterne fra
STX/HF/HTX reduceret deres 10 ugers EUS til 5 uger. Disse reduktioner i forløbene har naturligvis resulteret i en nedgang i aktiviteterne på EUS. Et lyspunkt har dog været, at aktiviteterne
for STX-5 ugers EUS har udviklet sig positivt, så vi får ca. 50 tilmeldinger hver 5. uge. Frafaldet
på de nye 5 ugers forløb er lavt, men fagligt er det et presset forløb, som kræver meget af deltagerne, og hvor der nødvendigvis er stort fokus på målrettet eksamenstræningen i hele forløbet i stedet for en bred læringstilgang.

Årets økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat inkl. hoved- og nøgletal
Med et årsresultat på t.kr. 953 var 2019 et økonomisk tilfredsstillende år. Resultatet lever op til
det budgetterede og til skolens økonomiske målsætning.
Den samlede omsætning var på tkr. 204.794, og årets resultat svarer dermed til en overskudsgrad på 0,5 pct., hvilket må betegnes som værende tæt på et nulresultat.
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En nærmere analyse af omsætningen viser, at;
• Omsætningen er faldet med kr. 2,6 mio., da skolen mistede det sociale taxameter med
udgangen af 2018.
• Omprioriteringsbidraget betød i 2019 en årlig 2 pct. besparelse på hhx-taxameterne, hvilket kostede knap kr. 1,5 mio i tabt omsætning.
• Omsætningen er negativt påvirket af fald i antallet af årselever. I 2019 havde vi 2.580
årselever, et fald på 98 årselever sammenlignet med 2018.
o

Antallet af årselever er særlig faldet på HHX, hvor vi har 87 færre årselever
sammenlignet med 2018. Også i skolepraktikken er antallet af årselever faldet
(21 årselever), hvilket dog er positivt, da flere af vores elever går i job efter
endt grundforløbet.

o

På flere uddannelser er antallet af årselever øget, herunder EUX Business (12
årselever), hovedforløb (7 årselever), åben uddannelse (16 årselever).

Selv om vi samlet lever op til det budgetterede årsresultat for 2019, er der dog en række væsentlige afvigelser ift. budget:
Besparelser på:
Ledelse og administration

-0,1 mio. kr.

Bygningsdrift

-1,3 mio. kr.

Overskridelse på:
Lønningerne
Samlet afvigelse ift. budget

+1,4 mio. kr.
0,0 mio. kr.

Lønnen er overskredet med 1,4 mio. kr. sammenlignet med budget, hvilket primært kan forklares med højere udgifter til løn til undervisningen end budgetteret. Besparelserne er fundet på
bygningen, ligesom det har været muligt at finde besparelser på ledelse og administration.
Skolen har fortsat en sund og stabil økonomi, men mærker tydeligt de store besparelser på uddannelsesområdet gennem flere år samtidig med et faldende elevtal. 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. I de kommende år det er fortsat fokus at
fortsætte udviklingen ift. lærer-elevrationen. Udviklingen er påbegyndt i 2019 og skal fortsættes
i de kommende år.
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Hoved- og nøgletal
Resultatopgørelse (t.kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Omsætning

197.574

207.322

216.651

218.735

204.794

Heraf statstilskud

171.088

179.240

186.117

184.857

175.120

Omkostninger

193.040

204.183

213.671

217.344

203.748

4.534

3.139

2.980

1.391

1.046

-552

-336

-416

-172

-93

3.982

2.803

2.564

1.219

953

0

0

0

0

0

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster
Finansielle poster i alt
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster
Årets resultat

3.982

2.803

2.564

1.219

953

Balance (t.kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

161.240

158.153

157.520

154.056

153.179

39.131

41.357

28.154

27.908

23.822

Balancesum

200.371

199.510

185.674

181.964

177.001

Egenkapital

91.479

94.282

96.845

98.064

99.017

Langfristede gældsforpligtelser

42.756

38.522

22.028

19.910

17.720

Kortfristede gældsforpligtelser

66.136

66.706

66.801

63.990

60.264

Pengestrømsopgørelse (t.kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsaktivitet

8.653

3.661

9.937

-1.891

4.199

Investeringsaktivitet

-1.174

-1.717

-2.971

-678

-3.302

Finansieringsaktivitet

-4.045

-4.223

-18.462

-2.113

-2.177

3.434

-2.279

-11.496

-4.682

-1.280

32.118

29.839

18.343

13.661

12.381

2015

2016

2017

2018

2019

Overskudsgrad (%)

2,0

1,4

1,2

0,6

0,5

Likviditetsgrad (%)

59,2

62,0

42,1

43,6

39,5

Soliditetsgrad (%)

45,7

47,3

52,2

53,9

55,9

Årselevtal

2015

2016

2017

2018

2019

Gymnasieuddannelsesafdelingen

1.531

1.674

1.695

1.681

1.593

Erhvervsuddannelses- og CKU afdelingen

1.140

1.167

1.110

987

978

18

18

11

10

9

I alt

2.689

2.859

2.816

2.678

2.580

Årsværk pr. 100 årselever

2015

2016

2017

2018

2019

Ledelse og administration

1,15

1,18

1,23

1,26

1,20

Øvrige

1,04

0,89

0,85

1,07

1,06

Lønomk. pr. 100 årselever (t.kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførsel

4.214

4.416

4.644

4.964

4.810

885

876

957

1.043

1.125

Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt

5.099

5.292

5.601

6.007

5.935

Lønomkostninger i procent af omsætningen

69,39

72,97

72,83

75,55

74,76

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

Årets ændring i likviditet
Samlet likviditet til rådighed

Nøgletal

Indtægtsdækket virksomhed

Lønomkostninger øvrige
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Aktivitetsstyring

2015

2016

2017

2018

2019

Årsværk pr. 100 årselever

10,69

10,92

11,53

11,99

11,63

8,50

8,885

9,45

9,66

9,37

-

-

-

-

4,82

-

-

-

-

0

2015

2016

2017

2018

2019

Kvadratmeter pr. årselev

-

-

-

9,9

10,3

Bygningsudgifter/huslejeudgifter pr. kvadratmeter

-

-

-

356

333

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter

-

-

-

109

100

2015

2016

2017

2018

2019

26,7

24,5

14,1

13,0

11,6

Undervisningsværk pr. 100 årselever
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af chefaftalens dækningsområde opgjort som
pct. af omsætningen
Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chefårsværk for de chefer, der er ansat i henhold til chefaftalen

Kapacitetsstyring

Finansielstyring
Finansieringsgrad
Andel af realkreditlån med variabel rente
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed

100
0
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Der er ikke usikkerhed om skolens fortsatte drift.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke usikkerhed om indregning og måling.
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som kan have indflydelse
på årsresultatet eller skolens fremtid.

Forventninger til det kommende år
I 2020 er der budgetteret med et årsresultat på t.kr. 977 (svarende til et overskud på ca. en ½
procent af omsætningen). Et forventet resultat i denne størrelse må betegnes som en forventning om et nulresultat. Udviklingen i aktiviteterne følges tæt – og der laves halvårsregnskab i
juni. Det forventede årsresultat er pt. udfordret af den nuværende COVID-19 situation, hvor det
pt. er usikkert, hvordan det konkret påvirker skolens økonomi i 2020.
Budget 2020 er præget af, at økonomien de senere år er blevet stram, dels grundet omprioriteringsbidraget og bortfald af de sociale taxametre, men også grundende bortfald af EUS-forløbene for HHX-studenterne og reduktion af EUS-forløbene for STX/HF/HTX-studenterne og forventning om aktivitetsnedgang på HHX. Omprioriteringsbidraget faldt heldigvis bort også for
HHX-eleverne i 2020, men på skolen kan vi godt mærke, at det kræver stort fokus at sikre en
fortsat sammenhængende økonomi.
Vi har de senere år været inde i en omstillingsproces, hvor vi bliver nødt til at have et fortsat
fokus på, at tingene må gøres anderledes end tidligere for fortsat at sikre en høj kvalitet i det
produkt, som vi leverer til eleverne og kursisterne. Derfor vil der også være behov for at fortsat
at forbedre elev-/lærertimerationen – eller sagt på en anden måde, undervisningen skal være
billigere.
Aalborg Handelsskole har en sund økonomi og er fortsat godt rustet til at tackle de fremtidige
udfordringer.
Aktivitetsudviklingen følges tæt, og der laves løbende opfølgning herpå til direktionen, ligesom
bestyrelsen løbende holdes orienteret.
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Målrapportering
Antal årselever
Uddannelsesområde

2015

2016

2017

2018

2019

Erhvervsuddannelser, grundforløb

752

639

496

412

402

Erhvervsuddannelser, hovedforløb

152

136

148

155

162

Erhvervsuddannelser, EUX

32

100

166

172

184

Erhvervsuddannelser, skolepraktik

80

125

139

91

70

1.512

1.656

1.676

1.659

1.572

Gymnasial enkeltfagsundervisning (HF-e)

0

34

21

30

27

VUC – Forberedende voksenuddannelse

2

0

11

4

3

Arbejdsmarkedskurser

66

82

85

71

69

Åben uddannelse

43

35

33

33

49

Andet

50

52

41

51

42

2.689

2.859

2.816

2.678

2.580

Gymnasiale uddannelser, HHX

Antal årselever i året

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb
Frafald opgjort i %

2014

2015

2016

2017

2018

Erhvervsuddannelser, grundforløb

13,8%

21,1%

20,9%

17,1%

17,2%

Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser
Erhvervsgymnasiale uddannelser
HHX

2014

2015

2016

2017

2018

90%

88%

87%

88%

82%
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Regnskab
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aalborg Handelsskole er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018
om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for
årsrapporten 2019 med tilhørende vejledning.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsrapporten for 2019 er aflagt i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst
over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet.
Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud
fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende
det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost, periodeafgrænsningsposter og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om
indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:
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•

Der foreligger en forpligtende salgsaftale,

•

Salgsprisen er fastlagt,

•

Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og

•

Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

I resultatopgørelsen indregnes 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.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om
der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster
og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Segmentoplysninger
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:
•

Indtægtsdækket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De
poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter.
Resultatopgørelsen
Omsætning
Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at
levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet ”Generelt om indregning og måling”.
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Omkostninger
Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder
løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:
•

Undervisningens gennemførelse

•

Markedsføring

•

Ledelse og administration

•

Bygningsdrift

•

Aktiviteter med særlige tilskud

•

Administrative fællesskaber, værtsinstitution

Fordelingsnøgler
De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på årselever.
Indirekte lønomkostninger til fx ledelse og IT medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling
og møder samt afskrivninger vedrørende IT udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på
årselever.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede
og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører
fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
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Bygninger

50 år

Udstyr og inventar
Indretning af lejede lokaler

4-10 år
Lejeperioden, max 10 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 0%.
Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms pr. stk. omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
indtægter.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser
For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved
anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle
værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel
værdi.
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets
begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

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

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

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.

Definitioner til hoved- og nøgletal
Overskudsgrad

=

Årets resultat før ekstr.poster x 100
Omsætning

Likviditetsgrad

=

Omsætningsaktiver x 100
Kortfristet gæld

Soliditetsgrad

=

Egenkapital x 100
Samlede aktiver

Finansieringsgrad

=

Langfristet gæld x 100
Materielle anlægsaktiver

Én årselev er udtryk for en elev, som modtager 40 ugers undervisning på fuldtid.
Ét årsværk svarer til den aftalte normale arbejdstid for en helårsansat medarbejder.
Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for institutionen er naturlige udløbere
af institutionens ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser).
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Resultatopgørelse 2019
1. januar – 31. december

Note

2019
kr.

2018
kr.

Statstilskud

1

174.119.874

184.856.662

Deltagerbetaling og andre indtægter

2

30.673.912

33.878.599

204.793.786

218.735.261

Omsætning i alt

Undervisningens gennemførelse

3

144.841.225

155.700.802

Markedsføring

4

1.627.656

1.493.043

Ledelse og administration

5

16.997.983

17.632.335

Administrative fællesskaber, værtsinstitution

6

5.091.364

5.325.000

Bygningsdrift

7

22.910.852

23.874.165

Aktiviteter med særlige tilskud

8

12.278.357

13.319.080

203.747.437

217.344.425

1.046.349

1.390.836

9

3.005

10.077

10

96.074

182.036

Finansielle poster i alt

-93.069

-171.959

Årets resultat

953.280

1.218.877

Driftsomkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samarbejde  Handlekraft  Ansvarlighed  Respekt  Engagement

25

Balance pr. 31.12.2019
Aktiver
Note

2019
kr.

Note

2018
kr.
2006 kr.

Indretning af lejede lokaler

11

1.928.571

2.185.714

Grunde og bygninger

11

142.680.162

146.092.005

Udstyr

11

287.700

316.470

Inventar

11

7.312.121

4.412.026

152.208.554

153.006.215

970.144

1.050.144

970.144

1.050.144

153.178.698

154.056.359

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.726.879

2.802.865

Mellemregning med Børne- og

1.543.635

4.448.310

Andre tilgodehavender

5.684.847

5.566.672

Periodeafgrænsningsposter

1.485.633

1.429.532

Tilgodehavender i alt

11.440.994

14.247.379

Likvide beholdninger

12.381.117

13.660.892

Omsætningsaktiver i alt

23.822.111

27.908.271

177.000.809

181.964.630

Materielle anlægsaktiver i alt

Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Undervisningsministeriet

Aktiver i alt
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Balance pr. 31.12.2019
Passiver

Note
Egenkapital pr. 31.12.1990
Egenkapital i øvrigt

12

Egenkapital i alt

2019
kr.

2018
kr.

21.451.345

21.451.345

77.566.225

76.612.945

99.017.570

98.064.290

Kommunal gæld

13

1.920.876

1.920.876

Realkreditgæld

14

15.798.761

17.989.216

17.719.637

19.910.092

Kortfristet del af langfristet gæld

2.191.362

2.178.339

Skyldig løn

5.526.113

5.798.492

18.523.213

19.638.716

Kreditorer

6.822.654

6.172.142

Anden kortfristet gæld

5.654.519

6.702.052

21.545.741

23.500.507

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

60.263.602

63.990.248

Gældsforpligtelser i alt

77.983.239

83.900.340

177.000.809

181.964.630

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Feriepengeforpligtelse

Periodeafgrænsningsposter

Passiver i alt

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

15

Andre forpligtelser

16
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Pengestrømsopgørelse for 2019
2019
kr.

2018
kr.

953.280

1.218.877

4.209.663

4.177.423

-30.500

-35.644

- Ændring i tilgodehavender

2.806.385

-4.436.470

- Ændring i kortfristet gæld

-3.739.669

-2.814.874

Pengestrømme fra driftsaktivitet

4.199.159

-1.890.688

Køb af materielle anlægsaktiver

-3.412.002

-713.830

Salg af materielle anlægsaktiver

30.500

35.644

Tilbagebetalt depositum

80.000

0

-3.301.502

-678.186

-2.177.432

-2.113.371

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-2.177.432

-2.113.371

Ændring i likviditet

-1.279.775

-4.682.245

13.660.892

18.343.137

12.381.117

13.660.892

Årets resultat

Regulering vedr. ikke kontante poster
- Af- og nedskrivninger
- Gevinst ved afhændelse af anlægsaktiver

Driftskapitalændringer:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Betaling af gæld

Likvider pr. 01.01.2019
Likvider pr. 31.12.2019
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Noter

I

Usikkerhed om fortsat drift
Der er ingen forhold, der indikerer usikkerhed om skolens fortsatte drift.

II

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling ved udarbejdelsen af
årsrapporten for 2019.

III

Usædvanlige forhold
Der er ikke usædvanlige forhold, der har påvirket årsrapporten for 2019.

IV

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som
vil forrykke skolens finansielle stilling væsentligt
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

1. Statstilskud
Undervisningstaxameter

136.773.731

145.797.384

Fællesudgiftstilskud

19.670.441

19.840.146

Bygningstaxameter

12.273.043

13.281.249

Øvrige driftsindtægter

1.015.348

1.465.064

Særlige tilskud

4.387.311

4.472.819

174.119.874

184.856.662

10.798.392

13.885.168

Anden ekstern rekvirentbetaling

1.455.283

1.025.445

Administrative fællesskaber, værtsinstitution

5.091.364

5.325.000

13.328.873

13.642.986

30.673.912

33.878.599

124.109.082

132.932.097

20.703.373

22.739.935

28.770

28.770

144.841.225

155.700.802

124.210

0

1.503.446

1.493.043

1.627.656

1.493.043

13.119.500

13.587.593

3.878.483

4.044.742

16.997.983

17.632.335

Ialt

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelse

Andre indtægter
Ialt

3. Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige udgifter
Afskrivninger
Ialt

4. Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige udgifter
Ialt

5. Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige udgifter
Ialt
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

6. Administrative fællesskaber, værtsinstitution
4.763.838

5.057.615

327.526

258.725

0

8.660

5.091.364

5.325.000

3.395.260

3.506.810

15.334.699

16.227.363

4.180.893

4.139.992

22.910.852

23.874.165

Løn og lønafhængige omkostninger

7.601.875

5.798.617

Øvrige udgifter

4.676.482

7.520.463

12.278.357

13.319.080

Renter af bankindestående

-3.522

-3.976

Renter af andre fordringer

6.527

14.053

Ialt

3.005

10.077

94.962

182.020

1.112

16

96.074

182.036

Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige udgifter
Afskrivninger
Ialt

7. Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige udgifter
Afskrivninger
I alt

8. Aktiviteter med særlige tilskud

Ialt

9. Finansielle indtægter

10. Finansielle omkostninger
Renter af prioritetsgæld
Renter af anden gæld
Ialt

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samarbejde  Handlekraft  Ansvarlighed  Respekt  Engagement

31

Noter
Indretning af
lejede lokale
kr.

Grunde og
bygninger
kr.

Udstyr
kr.

Inventar
kr.

11. Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsespriser 01.01.2019

2.972.422

198.701.453

1.619.949

9.637.558

Tilgang i årets løb

0

0

0

3.412.002

Afgang i årets løb

0

0

363.396

0

2.972.422

198.701.453

1.256.553

13.049.560

Af- og nedskrivninger 01.01.2019

786.708

52.609.448

1.303.479

5.225.532

Årets af- og nedskrivninger

257.143

3.411.843

28.770

511.907

0

0

363.396

0

31.12.2019

1.043.851

56.021.291

968.853

5.737.439

Bogført værdi 31.12.2019

1.928.571

142.680.162

287.700

7.312.121

Anskaffelsespris 31.12.2019

Tilbageførte af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger

Kontantvurdering af grunde og
bygninger

182.500.000
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

12. Egenkapital i øvrigt
Saldo 01.01.2019
Henlagt af årets overskud
Egenkapital i øvrigt 31.12.2019

76.612.945

75.394.068

953.280

1.218.877

77.566.225

76.612.945

1.920.876

1.920.876

1.920.876

1.920.876

15.798.761

17.989.216

17.798.761

17.989.216

111.375.662

113.893.790

19.910.999

22.088.431

13. Kommunal gæld
Rente- og afdragsfri kommunal gæld
Heraf forfalder 1.920.876 kr. efter 5 år.

14. Realkreditgæld
Nykredit, Var. Obligationslån EUR
Heraf forfalder 7.062.957 kr. efter 5 år.

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen,
Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst og
Strandvejen 25, 9000 Aalborg
Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendom
pr. 31.12.2019

Prioritetsgæld pr. 31.12.2019

2019
t.kr.

2018
t.kr.

16. Andre forpligtelser
Husleje: Turøgade 1, 9000 Aalborg

55.620

55.432

1.904

1.923

57.524

57.355

Lejeforpligtelsen udløber den 31.12.2029
Rengøringsabonnementer
6 måneders opsigelsesvarsel
Andre forpligtelser i alt
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Særlige specifikationer
2019
kr.

2018
kr.

1.094.596

1.574.782

2.109.944

3.039.847

3.134.870

2.909.151

110.748

58.740

3.245.618

2.967.891

Revision for regnskabsåret 2018

230.000

226.000

Andre ydelser end revision

308.598

225.000

538.598

451.000

129.529.841

136.628.763

21.051.839

22.137.644

2.532.084

2.116.325

153.113.765

160.882.732

9.867.859

-

0

-

Udlagte aktiviteter
Videresendte tilskud vedrørende aktiviteter
udlagt til andre
Modtagne tilskud vedrørende aktiviteter
gennemført for andre

Praktikpladsopsøgende arbejde
Lønninger til personale
Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende
arbejde

Honorar til revisor
I omkostninger til ledelse og administration er
indeholdt honorar til revisor vedrørende:

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensionsbidrag
Andre sociale omkostninger

Lønomkostninger til chefløn
De samlede lønomkostninger for alle chefer på
institutionen, der er omfattet af chefaftalens
dækningsområde
De samlede lønomkostninger for alle chefer på
institutionen, der er ansat i henhold til chefaftalen
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Personaleårsværk
Antallet af årsværk, der er ansat i henhold til
chefaftalen
Antal årsværk incl. ansatte på sociale vilkår
Andel i procent ansat på sociale vilkår

-

-

300

321

2,7%

2,2%
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Særlige specifikationer
2016
t.kr.

2017
t.kr.

2018
t.kr.

2019
t.kr.

Total
t.kr.

Opgørelse af institutionens
indtægtsdækkede virksomhed IDV

Indtægter

2.202

1.368

1.310

1.180

6.060

Lønomkostninger

1.427

882

836

743

3.888

Andre direkte omkostninger

443

272

266

252

1.233

Indirekte omkostninger

280

187

180

175

822

52

27

28

10

117

Resultat

Ved indirekte omkostninger forstås såvel skolens kapacitetsomkostninger, renteindtægter og udgifter
samt beregnet rente af skolens egenkapital. Som fordelingsnøgle er antal årselever anvendt.

Administrative fællesskaber
IT-fællesskab
Aalborg Handelsskole
Frederikshavn Handelsskole

Det er påset, at årsrapporten for 2018 for det administrative fællesskab er godkendt af alle
styregruppens medlemmer uden bemærkninger.

Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen
Indretning af
lejede lokale
kr.

Grunde og
bygninger
kr.

Udstyr
kr.

Inventar
kr.

Nyt

0

0

0

3.412.002

Brugt

0

0

0

0
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