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Generelle oplysninger om institutionen 

Aarhus Business College 
Sønderhøj 28 
8260 Viby J 
Hjemstedskommune: Aarhus 
 
Telefon: 89 36 36 36 
E-mail: aabc@aabc.dk 
Hjemmeside: www.aabc.dk 
CVR-nr.: 48 57 06 58 

 

Bestyrelse 
Karina Boldsen, formand Henrik Flagstad Therkildsen Stine Würtz Jepsen 

Hans-Henrik Hansen, næstformand Jakob Rixen Søren Sørensen 

Abdulkarim Kaddoura *) Jens Pedersen Thomas Jack Sørensen 

Christian Schumacher*) Jonas Vognsen Fie Amalie Frydensberg Iversen **) 

Cliff Præstegaard Kim Ruggaard Marianne Nuur **) 

Hanne Vinther Nikolai Klausen Vakant plads 

*) Valgt af medarbejdere og elever, stemmeret - **) Valgt af medarbejdere og elever, ingen stemmeret   

 

Daglig ledelse 
Gitte Nørgaard, direktør 

 

Institutionens formål 
I henhold til vedtægternes §3 er det institutionens formål at udbyde erhvervsrettet grund-, efteruddannelse og 
anden uddannelse og undervisning. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at ud-
byde, gennemføre indtægtsdækket virksomhed, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede for-
anstaltninger, gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi, drive kostafdelingsvirksom-
hed samt varetage nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner. 

 

Bankforbindelse 
Danske Bank, Jægergårdsgade 101B, Aarhus, jbo@danskebank.dk 

 
Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jakob Boutrup Ditlevsen, MNE-nr. mne27725, Tommy Schormand Johansen, MNE-nr. mne44080 

Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR-nr. 33963556 

Telefon: 89 41 41 41 

aarhus@deloitte.dk 
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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter samt  
bestyrelsens habilitetserklæring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021 for Aarhus 
Business College.  
 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtgørelse nr. 116 

af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilken-

degives det hermed: 
 

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

 
 At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be-

villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 

 At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af institutio-
nens midler, som er omfattet af årsrapporten. 

 

Aarhus, den 29. marts 2022 

 

Daglig ledelse 
Gitte Nørgaard 
direktør 

 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, den 29. marts 2022 

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

 

Bestyrelse 
___________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 
 Karina Boldsen Hans-Henrik Hansen Abdulkarim Kaddoura Christian Schumacher 
 Formand  Næstformand 

___________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 
 Cliff Præstegaard Hanne Vinther Henrik Flagstad Therkildsen Jakob Rixen 

 

___________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 
 Jens Pedersen Jonas Vognsen Kim Ruggaard Nikolai Klausen  
 

___________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 
 Stine Würtz Jepsen Søren Sørensen Thomas Jack Sørensen Fie Amalie Frydensberg Iversen 
    (Ingen stemmeret)  

___________________________ ____________________________ 
 Marianne Nuur Vakant plads 
 (Ingen stemmeret)  
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til bestyrelsen for Aarhus Business College 

 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Business College for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifi-
kationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejled-
ning for 2021, 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 overensstem-
melse 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 Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revi-
sion 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 revisionspå-
tegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Aarhus Business Col-
lege i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer 
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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. udar-
bejdet 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 Aarhus Business Colleges evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
Aarhus Business College, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors erklæring 
 

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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt stan-
darderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Under-
visningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 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, idet revisionen udføres på grundlag 
af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 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 skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-
når 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 fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-
ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

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

 
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fort-
sætte 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 tilstræk-
kelige, 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 
Aarhus Business College ikke længere kan fortsætte driften.  
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Den uafhængige revisors erklæring 
 
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.  
 
 

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 målrapporte-
ringen 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 overens-
stemmelse 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 
 

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 juri-
disk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-
sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevil-
linger, 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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Den uafhængige revisors erklæring 
 
 
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.   
 

Aarhus, d. 29.03.2022 

 

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

CVR-nr. 33 96 35 56 

Jakob Boutrup Ditlevsen Tommy Schormand Johansen  
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne27725 MNE-nr. mne44080  
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Ledelsesberetning 

Præsentation af Aarhus Business College 
2021 blev endnu en særlig tid i skolens 156-årige historie, idet covid-19-pandemien også satte sit præg på dette 
år. Mange havde håbet, at coronaen ville slippe sit tag i Danmark efter de lange nedlukninger i 2020, men sådan 
blev det ikke. Skolens fokus og mange initiativer i året har således haft som formål at kompensere for de stadige 
nedlukninger, hjemsendelser og den generelle usikkerhed i samfundet. 
 
Vi har i 2021 været bedre til at håndtere coronaen. Erfaring gør ikke nødvendigvis mester, men vekslen mellem 
virtuel, hybrid- og tilstedeværelsesundervisning er blevet noget, både elever og undervisere håndterer rutine-
mæssigt. Ligesom nedlukning og genåbning er noget, vi kan gøre fra time til time. Men til trods for de nye 
erfaringer har coronaen været et forstyrrende element – også i lange perioder, hvor skolen har været åben.  
Medarbejderne har igen i år ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for at få elever og kursister bedst muligt 
igennem pandemien, hvilket afspejler sig i både trivsel og faglige resultater på de enkelte uddannelser.  
 
Skolen valgte i februar 2021 at gennemføre en trivsels- og APV-undersøgelse blandt medarbejderne for at få en 
temperaturmåling under vinterens nedlukningsperiode. Undersøgelsen viste, at medarbejderne var ved godt mod, 
selvom mange savnede det tætte samarbejde med kollegerne på lærerværelset og kontorerne. Robustheden blandt 
medarbejderne kombineret med det fælles ønske om at skærme eleverne bedst muligt for konsekvenserne af 
pandemien har været afgørende for elevernes læring og trivsel. For den indsats sender bestyrelsen en stor tak til 
alle ansatte på Aarhus Business College. 
 

Strategi 2025 

I sensommeren 2021 igangsatte bestyrelsen den længe udskudte strategiproces – Strategi2025. To eksterne op-
lægsholdere Bjarne Corydon, CEO Børsen, og Sebastian Mernild, prorektor SDU, satte processen i gang med to 
oplæg, der omhandlende henholdsvis rigets tilstand og fremtidens arbejdsmarked samt fremtidens klimaudfor-
dringer. I de åbne strategylabs deltog både medarbejdere, ledere og elever. Dog ikke så mange som ønsket, idet 
coronaen også her satte sit præg. Efterfølgende mødtes hovedsamarbejdsudvalg, ledergruppe og bestyrelsen til 
strategidage, hvor de kommende års indsatsområder blev diskuteret og kvalificeret. 
 
Med udgangspunkt i skolens mission Aarhus Business College uddanner, udvikler og udfordrer mennesker 
til en global fremtid har bestyrelsen vedtaget følgende tre indsatsområder med underliggende målsætninger: 
 
Klima, miljø og bæredygtighed 

- Ingen elev eller kursist forlader Aarhus Business College uden viden om de menneskeskabte klimaforan-
dringer, og hvad vi kan gøre for at reducere skaderne på Jorden. 

- Alle elever og kursister har arbejdet med fremtidens bæredygtige forretningsmodeller. 

- Institutionen Aarhus Business College er CO2-neutral i 2025, og vi opfører os grønt. 

 

  



Aarhus Business College 

 

 

 

8

Ledelsesberetning 
 
Teknologisk udvikling, digitalisering 
- Ingen elev eller kursist forlader Aarhus Business College uden at have arbejdet med informatikforståelse i 

de enkelte fag og på tværs af fagene. I fagene er der fokus på elevaktiverende, samskabende undervisning 
med it. 

- Alle medarbejdere digitaliserer egne arbejdsprocesser og bidrager til optimering af det samlede arbejdsom-
råde. 

 
Fremtidens kompetencer 
- Ingen elev eller kursist forlader Aarhus Business College uden at have arbejdet systematisk  

med styrkelse af de 7 afgørende kompetencer for fremtidens menneske: 
Koncentration, kommunikation, kollaboration, kritisk tænkning, kreativitet, kuriositet, karakterdannelse. 

- Vi understøtter et stærkt elevdemokrati, der medfører stor indflydelse og ansvar på den enkelte afdeling og 
på skolen som helhed. 

- Vi uddanner hvert år 100 klimambassadører – 1 i hver klasse – der bliver fortalere for bæredygtig adfærd 
på skolen og i samfundet generelt. 

 
Med Strateg 2025 tager skolen fat i de helt store globale udfordringer og dermed i de megatrends og problem-
stillinger, der vil danne rammen om elevernes liv. Det er ikke de nemmeste strategiske indsatsområder, men der 
er stor opbakning i organisationen til netop disse emner og en tro på, at vi ved at arbejde med dem kan gøre en 
forskel for den enkelte elev og samfundet som helhed. Vi glæder os derfor til for alvor at tage fat på eksekvering 
af Strategi2025 i det kommende år. 
 

Ny lovgivning og flere trepartsaftaler i 2021 

Året vil naturligvis blive husket for en uendelig række af retningslinjer, der skulle sætte rammerne for skolens 
virke i corona-pandemien. Politikerne genoptog dog også lovgivningsarbejdet, og særligt to aftaler vil præge 
fremtiden for eleverne: Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar samt Den Koordinerede tilmelding 
til Gymnasiale Uddannelser. 
 
Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar har som formål at sikre, at elever på erhvervsuddannel-
serne får et mere trygt og sammenhængende uddannelsesforløb. Det bliver således skolernes ansvar at sikre, at 
alle elever får tilbudt en lærepladsaftale. Aftalen indfases fra 2022 frem til 2026, hvor 80% af skolens EUD-
elever og 60% af EUX-eleverne forventes at gå i lære direkte efter afsluttet grundforløb.  
 
Skolen ligger i lighed med andre merkantile erhvervsskole langt fra disse måltal, selvom det i 2021 lykkedes at 
øge overgangsfrekvensen mærkbart. Den incitamentsstruktur, der skal motivere skolerne til at arbejde for at nå 
måltallene, er hård, ligesom de sanktioner, der skal anvendes over for elever, der ikke aktivt søger en læreplads, 
er barske. Der er således en potentiel fare for, at aftalen mod intentionen kan medføre en social slagside, hvilket 
skolen vil være meget opmærksom på i de kommende år. 
 
Med aftalen om Den Koordinerede tilmelding til Gymnasiale Uddannelser ønsker forligspartierne at løse to 
forskelligartede udfordringer, dels social polarisering og etnisk opdeling af gymnasierne i de tre store byer Kø-
benhavn, Aarhus og Odense, og dels et vigende grundlag for opretholdelse af ungdomsuddannelser i dele af 
Danmark som følge af den demografiske udvikling.  
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Ledelsesberetning 

 
Aftalen betyder, at landet fra august 2023 opdeles i zoner – dels fordelingszoner i de tre nævnte byer og dels 
afstandszoner den resterende del af landet. Med en stærk central kapacitetsstyring og fordeling af alle elever 
via en algoritme baseret på lovbestemte kriterier forventes det, at problemerne vil være løst. I fordelingszo-
nerne vil eleverne blive fordelt på ungdomsuddannelserne på baggrund af forældreindkomst, mens det i af-
standszonerne vil være transporttid, der er afgørende.  
 
Ifølge aftalen vil de unges uddannelsesvalg blive respekteret, ligesom ønsker om optag på bestemte institutio-
ner vil blive tilgodeset i videst mulige omfang. Det er desværre ganske svært at se, hvordan dette kan realiseres 
i virkeligheden, hvorfor skolen følger lovgivningsarbejdet tæt. 

 

Årets faglige resultater 
 
Aarhus Handelsgymnasium 

Optag og aktivitet 

Den 1. marts 2021 søgte 15,28% af eleverne fra 9.-10. klasse i Aarhus Kommune om optagelse på HHX på 
Aarhus Handelsgymnasium. Det er en mindre tilbagegang på ét procentpoint i forhold til året før og svarer til 
den tilbagegang, de gymnasiale uddannelser generelt oplevede i Aarhusområdet. Det samlede optag inklusive 
optaget fra de omkringliggende kommuner var i august måned 2021 på 680 elever. Alt i alt et tilfredsstillende 
resultat.  
 
De elever, som handelsgymnasiet optager fra grundskolen og efterskolerne, er gennemgående dygtige. Hele 67% 
af eleverne i optaget 2021 har et karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve på mere end 7. Til sammen-
ligning har 46% af eleverne på landsplan et karaktergennemsnit på mere end 7, når de forlader grundskolen.   

 

Gennemførelse 

I 2021 bestod alle potentielle studenter. 621 elever afsluttede deres HHX fra Aarhus Business College med blåt 
kantbånd på huen. Som særlig corona-foranstaltning havde eleverne mulighed for som optakt til eksamen at 
deltage i skolens eksamenscafé, hvor eksamenslæsningen blev understøttet af skolens undervisere. For nogle 
blev denne formaliserede strukturering af ”læseferien” den redningskrans, der kunne holde dem flydende gen-
nem eksamen, mens det for andre blot var en kærkommen mulighed for at være sammen med klassekammera-
terne.  

 

Faglige resultater 

I 2021 er det ganske som i 2020 vanskeligt at sammenligne de faglige resultater med tidligere år. Antal eksaminer 
og eksamensafviklingen blev af ministeriet justeret under hensyntagen til de mange og lange nedlukninger og 
hjemsendelser. Det giver dog mening at vurdere skolens elever op mod HHX på landsplan. Skolens elever kla-
rede sig signifikant bedre end landsgennemsnittet for HHX-elever. Således fik eleverne på skolens to afdelinger 
et gennemsnit på henholdsvis 7,8 og 7,4. Landsgennemsnittet er på 7,2. Eleverne fra Aarhus Business College 
har også godt fat om det store eksamensprojekt – Studieområdeprojektet. Også i 2021 fik eleverne et karakter-
gennemsnit, som er bedre end landstallet.  
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Skolens systematiske evalueringer af undervisningen viser også meget tilfredsstillende resultater. Hele 93% af 
eleverne føler sig udfordrede på det faglige niveau, 77% finder undervisningen virkelighedsnær og aktuel og 
63% finder undervisningen varieret. Især det sidste er særdeles positivt i en periode, hvor fjernundervisningen 
har været dominerende.  
 
Ud fra en samlet vurdering er de faglige resultater meget tilfredsstillende. Det er dog ikke muligt ud fra resulta-
terne på skolen eller for den sags skyld på landsplan fuldt ud at vurdere langtidseffekterne af nedlukningerne og 
fjernundervisningen på fagligheden endsige trivslen.  

 
Skolemiljø 

Arbejdet med skolemiljøet skulle allerede i 2020 have udfoldet sig på nye måder. På grund af nedlukningerne i 
2020 blev planerne udskudt til 2021. De bærende elementer i skolemiljøet er et sundt og aktivt ungdomsliv for 
eleverne og en mindre rigid adskillelse af på den ene side faglighed, undervisning, læring, resultater mv. og på 
den anden side trivsel, skolemiljø og ungdomsliv. I et tæt samarbejde med blandt andet DGI og ikke mindst 
Folkesundhed blev der udrullet flere initiativer til det gode liv gennem gode vaner.  
 
Elevernes rolle er skiftet fra at have indflydelse til at have medansvar. Fokusgrupper, elevråd og udvalg invol-
veres i flere og flere forhold. Det drejer sig om alt fra didaktiske modeller for fjernundervisning til etablering af 
strikke- og investeringsklubber. Det har også resulteret i en højere grad af samarbejde med forældrene. Temaet 
i dette samarbejde i 2021 har været de unges alkoholvaner, og forældrene har udvist stor interesse. 
 
Skolen har summet af liv i de mange klubber, talentforløb, fællesarrangementer med oplæg af spændende fore-
dragsholdere. I 2021 tog Aarhus Handelsgymnasium for alvor fat i edutainment-arrangementer med direkte fo-
kus på misbrugsproblematikker, hvor skuespil i Act-on-it-tilsnit udfordrede flertalsmisforståelser og anviste veje 
til forebyggelse og hjælp. Skolens fredagscafeer og ikke mindst festerne har haft særlig stor betydning for ele-
verne i et år præget af social isolation. Der var masser af tilbageholdt energi og glæde, som skulle slippes løs.  
 
Skolens undervisere gennemførte trivselssamtaler med samtlige elever hen over vinteren og foråret og fulgte op 
med individuelle faglige- og sociale samtaler. Ved de første spæde genåbninger i foråret arrangerede skolen to 
uger med udendørs trivselsaktiviteter for eleverne i 1. og 2. g., hvor eleverne kvitterede entydigt positivt tilbage.  

 
Kvalitets- og kompetencemidler 

Igen i år har massiv virtuel undervisning smittet af på afviklingen af kompetenceudviklingen. Det har ikke været 
muligt at gennemføre flere af de mere traditionelle kursusforløb. I 2021 blev flere kurser og udviklingsforløb 
dog udbudt online. Undervisningsministeriets såkaldte Sip- og Fip-kurser blev således afviklet nogenlunde efter 
planerne i 2021. Skolens egne interne kurser og kompetenceforløb blev også afviklet efter planerne. Fokus her 
var blandt andet fagdidaktik og klasselærerrollen. 
 
Skolen gennemførte en stor satsning i efteråret 2021, da alle nye 1. g’ere blev mødt med ”dobbeltlærere” i en 
række fag. Indsatsens primære sigte var at sikre eleverne en god og tryg start på deres nye skole. Ordningen 
skulle kompensere for det faglige og sociale efterslæb, som de havde pådraget sig i forbindelse med de mange 
og lange perioder med fjernundervisning i deres sidste tid i grundskolen. Ordningen var ved årets afslutning 
endnu ikke evalueret færdig, men de foreløbige resultater er positive. 
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EUX, EUD og EUD10 

Optag og aktivitet 

Erhvervsuddannelserne på Aarhus Business College er kendetegnet ved en høj grad af diversitet i elevgrundlaget. 
Mest i øjenfaldende er aldersspredningen, som rækker fra 15 til over 50 år. Det væsentligste er dog den store 
spredning i faglige og personlige forudsætninger. 
 
Prioritetsansøgningerne til erhvervsuddannelserne på Aarhus Business College den 1. marts 2021 viste for første 
gang i en lang årrække fremgang. Fremgangen var minimal, men den var der. Det vakte helt naturligt begejstring 
og håb om, at en lang negativ udvikling nu vendte. Desværre var eftertilmeldingerne, der ellers normalt udgør 
en væsentlig andel, langt fra på sædvanligt niveau. Konsekvensen blev, at antallet af nye elever til start august 
2021 igen var mindre end året før.  
 
Antallet af voksne ansøgere faldt yderligere i 2021. Det gælder både til online-forløb og forløb med tilstedevæ-
relse. Det er et helt generelt billede på landets erhvervsskoler, og vurderingen er, at det dels skyldes den meget 
høje beskæftigelse og dels et meget stærkt fokus på at få ledige i job fremfor i uddannelse.  
Den samlede konsekvens er, at optaget og den deraf følgende aktivitet på EUD og EUX på Aarhus Business 
College ikke er tilfredsstillende. Der er alt for få elever i forhold til virksomhedernes efterspørgsel. I 2021 trak 
det for alvor skævt i skolens dækningsområde.  
 
Skolens EUD10 (erhvervsrettet 10. klasses-tilbud) er undtagelsen for det vigende optagelsestal. Der er en lille 
men synligt stigende interesse for EUD10 i Aarhus. Flere unge end tidligere vælger at tage deres 10. klasse på 
EUD10. For indeværende er der et aftalt kapacitetsloft på skolens tilbud på 50 elever, men det dækkede ikke 
søgetallet i fuldt omfang i 2021. EUD10 er igen i 2021 det største og mest søgte 10. klassestilbud i Aarhus 
Kommune.  
 
Overgangsfrekvensen fra EUD10 til erhvervsuddannelserne på Aarhus Business College var stigende i 2021 
sammenlignet med de tidligere år. Det skyldes dels en generel større interesse, men også at flere elever kunne 
matche optagelseskravene.  

 
Gennemførelse og frafald 

Ved nedlukningen i vinteren og ind i foråret 2021 blev alarmklokkerne endnu en gang aktiveret. Forudsigelserne 
og erfaringerne fra året før havde vist sig at holde stik - eleverne på erhvervsuddannelsernes grundforløb rammes 
hårdt. Det skyldes først og fremmest den store diversitet i personlige og faglige forudsætninger, uddannelsernes 
korte og intensive forløb og stor uklarhed om eksempelvis afviklingen af eksaminer. Nedlukningerne rammer 
de korte forløb relativt hårdt, og nedlukningerne rammer de elever hårdest, som har de svageste faglige og per-
sonlige forudsætninger.  
 
Ovenstående konstatering understreges af, at skolens EUX-elever i langt større udstrækning havde succes med 
både fagligt standpunkt og eksamensresultaterne. Kun 2 ud af 116 elever på EUX måtte give fortabt inden som-
merens eksaminer. En tredjedel af EUD’ere måtte melde pas.  
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Skolemiljø 

Skolemiljøet i 2021 var atter sat på pause indtil et langt stykke ind i foråret. Helt frem til eksamensperioden var 
der tvivl om selve eksamensforløbet og mulighederne for at fejre de unge mennesker på behørig vis. Heldigvis 
kom mulighederne samtidig med, at samfundet åbnede igen. Stolte familier mødte op til hue-dag og dimission, 
hvor de unge glade viste huerne frem. 
 
Frem mod sommerens eksaminer gennemførte underviserne trivselssamtaler med hver enkelt elev. Disse samta-
ler blev fulgt op af faglige vurderingssamtaler således, at eleverne kunne få retning på den faglige udvikling og 
føle sig trygge ved sommerens eksaminer.  
 
I efteråret intensiveredes trivselsindsatserne med ikke bare introforløb men også teambuildingstur, fredagscafeer, 
fester og den traditionsrige sportsdag.  
 
Skolens internationale EUX-klasse kom også til Dublin, og eleverne fik mulighed for at finpudse sprogkundska-
berne, få indblik i andre traditioner og livsformer og ikke mindst store oplevelser og et stærkt sammenhold. 
 

Kvalitets- og kompetencemidler 

Gennemførelse af virtuel undervisning på erhvervsuddannelserne er en flersidet udfordring. Vekselvirkningen 
mellem teori og praksis, der normalt er uddannelsernes styrke, blev på mange måder akilleshælen i forbindelse 
med nedlukningerne. Det er ganske enkelt svært på meget kort tid at skabe praksisnær undervisningen i et virtuelt 
univers. Den tætte virksomhedskontakt var heller ikke en mulighed i det meste af 2021. Kompetenceudviklingen, 
der var igangsat allerede i 2020, blev derfor fortrinsvist dedikeret til udvikling af undervisernes evner til at skabe 
vedkommende og relevant undervisning i den nye kontekst.  
 
Skolen gennemførte en stor satsning i efteråret 2021, da alle nye elever blev mødt med ”dobbeltlærere” i nogle 
fag. Indsatsens primære sigte var at sikre eleverne en god og tryg start på deres nye skole. Ordningen skulle 
kompensere for det faglige og sociale efterslæb, som de havde pådraget sig i forbindelse med de mange og lange 
perioder med fjernundervisning i deres sidste tid i grundskolen. Helle ikke på erhvervsuddannelserne er ordnin-
gen evalueret færdig, men de foreløbige resultater er også her positive.  
 
Hovedforløb – voksen- og efteruddannelse  

Hovedforløb er på Aarhus Business College et moderne merkantilt hovedforløb, som udbyder uddannelse og 
kurser inden for områderne Detail, Handel, Kontor, Event og Digital Handel. Aarhus Business College er end-
videre specialiseret i at efteruddanne medarbejdere inden for det merkantile område.   
  
Undervisningen er tilrettelagt i tæt dialog med brancher og arbejdsgivere ud fra en fælles ambition om at skabe 
Danmarks bedste hovedforløb. Blandt Aarhus Business Colleges samarbejdspartnere kan nævnes kæder inden 
for detail som XL-BYG, STARK, Nobia, Imerco, Matas, Maxi Zoo, YouSee og inden for kontor Dansk revision, 
RGD, Region Midtjylland, SEGES, AAB m.fl. 
   
Hovedforløbet på Aarhus Business College er således et både landsdækkende og regionalt uddannelsestilbud og 
tilbyder skolehjem med en kapacitet på op til 440 overnatninger om ugen.  
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Det merkantile hovedforløb på Aarhus Business College er landets største og har i 2021 - og mod alle forvent-
ninger - oplevet en vækst fra 424 årselever (ÅE) i 2020 til 441 ÅE i 2021. Samlet har cirka 3.676 elever deltaget 
i uddannelsesuger på skolen.  
 
Vi indledte 2021, som vi sluttede 2020 - landet var nedlukket. Værst så det ud for detailhandlen, som gik glip af 
de sidste juledage og de obligatoriske udsalgsuger i januar. Vi oplevede som følge heraf et stigende antal opsagte 
uddannelsesaftaler. 
 
Nedlukningen medførte, at vi igen fra den ene dag til den anden skulle omlægge til online-undervisning fra 4. 
januar 2021, samtidig med at alt undervisning fra årets start skulle gennemføres på nye platforme. En brat op-
vågning til 2021, som undervisere og det administrative personale endnu engang klarede på bedste vis. 
 
Under nedlukningen af detail har vi haft succes med online-valgfag til detailhandelselever. I de første fire uger 
af 2021 havde vi således mere end 200 elever med på onlineholdene. 
  
Elevpriser  

2021 var fjerde år i træk, at elever fra Aarhus Business College stillede sig øverst på podiet til Detailhandlens 
Fagprøvepris. Denne gang blev det til en 1. og 3. plads suppleret med 1., 2, og 3. plads for detail samt en 1. plads 
på handel ved Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolks fagprøvepris.  
 
Det var historisk, da skolen fik mange priser i 2020, men vi har gentaget succesen i 2021. 
 

Uddannelsesaftaler  

Som følge af trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever, lærlinge og virksomheder var der i   
efteråret 2020 en massiv fremgang i indgåede uddannelsesaftaler. Men efterfølgende har der desværre også været 
mange ophævelser i 2021 - særligt inden for detail.  
  
  Detail  Handel  Kontor  Event  I alt  
  2020  2021 2020  2021 2020  2021  2020  2021  2020  2021  
Indgåede aftaler  851  804 158  187 462  496 12  11 1483  1498 
Ophævelser  157  149  20  31 61  53  3  4  241  237  
   
I alt blev 237 uddannelsesaftaler ophævet. Til sammenligning var der i 2019 - det sidste ordinære år inden coro-
nakrisen – 114 ophævede uddannelsesaftaler. 
 

SPS-elever 

Vi har gennem 2021 hjulpet 103 elever med specialpædagogisk støtte. Eleverne er blevet hjulpet med it-rygsæk, 
støtte til lektiehjælp, opgaveløsning og andet skolearbejde. Alle vores elever, der har modtaget SPS-støtte, har 
klaret sig flot igennem deres skoleforløb og bestået deres fagprøve. 
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Voksen- og efteruddannelse  

Nedlukning og restriktioner som forsamlingsforbud har medført et fald i aktiviteten inden for voksen- og efter-
uddannelsesområdet. Virksomheder med hjemsendte medarbejdere har således ikke ønsket eller haft overskud  
 
til at gennemføre uddannelsesforløb, hvorfor aktiviteten inden for indtægtsdækket virksomhed har været meget 
lav.  
  
Samtidig med et fald i tilstedeværelseskurser på AMU-området, er der stadig aktivitet på onlineforløbene. Godt 
570 kursister har deltaget på online/OLC gennem det seneste år svarende til 26 ÅE, mens knap 400 kursister har 
deltaget fysisk svarende til 6,69 ÅE. Heraf har kurserne Kundeservice i Detailhandlen og Den Grundlæggende 
Lederuddannelse været bedst besøgt.  
 

Frem mod 2022 

2021 var ved årets start præget af bekymring og usikkerhed for fremtiden grundet pandemien. I januar kvartal 
oplevede vi opsagte aftaler, forbehold og afventen i forhold til lærepladserne, hvilket senere blev erstattet af et 
massivt ønske om elever. Vi har aldrig haft så svært ved at finde elever til praktikvirksomhederne som i 2021. 
Skolens Erhvervscenter har dagligt hjulpet med rekruttering til virksomhederne, og der er et stigende fokus på 
rekruttering fra Handelsgymnasiet grundet den vigende søgning til EUD og EUX.  
 
I samarbejde med Erhvervscentret har der gennem 2021 været massivt fokus på at servicere nuværende og kom-
mende virksomheder, hvilket også har bidraget til stigningen i indgåede uddannelsesaftaler. 
 
Ved årets afslutning lukkede vi tre gode aftaler med tre aktører inden for detail og dagligvarehandlen. Potentialet 
i de tre aftaler er helt op mod 20 ÅE. 
 

Internationale aktiviteter 

2021 stod ligesom 2020 i coronaens tegn, hvilket afspejler sig i afviklingen af de internationale aktiviteter i det 
forløbne år.  
 
Studierejser til vores oversøiske destinationer, Vietnam, Kina og USA kunne heller ikke i 2021 afvikles. Skolen 
besluttede endvidere, at alle studierejser på HHX skulle foregå med bus til en destination i Europa, så vi hurtigt 
kunne få elever og rejselærere hjem, såfremt rejserestriktionerne pludseligt ændrede sig. Alle studierejser blev 
afviklet uden problemer.  
 
PIU-programmet var fortsat under pres i 2021. Vores samarbejdspartnere var stadig påvirkede af situationen, og 
ønskede ikke at ansætte elever, hvis nye nedlukninger medførte hjem- eller opsigelser. Da vi ikke længere kan 
sende elever til Storbritannien pga. Brexit, iværksatte vi i 2021 en plan for at finde nye praktikpladser i Tyskland 
og Holland, hvilket har resulteret i nye, spændende praktikpladser i Tyskland til besættelse i skoleåret 2022-
2023. 
 
Den internationale afdeling bidrog i 2021 til etablering af testcentre på alle skolens afdelinger i samarbejde med 
EFIF. Over påsken blev der ansat 12 podere, der i perioden frem mod sommerferien superviserede over 24.000 
test. 
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It-Servicedesk  

It-Servicedesk har i 2021 serviceret omkring ca. 771 årsværk og 8.174 årselever fordelt på i alt ni adresser på 
Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College. 
 
2021 har naturligvis - ligesom 2020 - været meget præget af corona og den deraf følgende omlægning til virtuel 
undervisning.  
 
Medarbejderne i it-Servicedesk har delvis arbejdet fra deres hjemmeadresse, hvor de har serviceret både medar-
bejdere og elever/studerende via telefon. Arbejdet har blandt andet bestået i vejledning i brug af it til fjern- og 
hybridundervisning samt understøttelse i de forskellige omstillingsprocesser mellem tilstedeværelse og hjem-
mearbejde. 
 
I 2. halvdel af 2021 har arbejdet med at ”komme tilbage igen” været stort, og specielt opgaver i forhold til 
efterslæb fra foråret har fyldt godt. 

 
EFIF 

Ved udgangen af 2021 har EFIF eksisteret i 16 år. EFIF består i dag af 22 medlemsinstitutioner med tilsammen 
41.085 årselever/STÅ i 2021. 
 
Året har igen været præget af Covid19, og EFIF’s medarbejdere har derfor igen i 2021 primært arbejdet fra 
hjemmekontoret. Vi har bevidst valgt en lidt forsigtig tilgang til fremmøde, da et udbrud af covid-19 blandt 
EFIF’s medarbejdere ville kunne udgøre en større sikkerhedsrisiko for den daglige drift. Denne tilgang fasthol-
des, indtil der ikke længere skønnes at være en trussel for driftssikkerheden.  
 
I foråret 2021 understøttede EFIF corona-håndteringen hos medlemsinstitutionerne med systemet CovidAudit i 
forbindelse med skolernes test-forpligtelse blandt elever og medarbejdere. Løsningen blev udviklet på 14 dage 
hen over påsken og har siden stået for indberetning af godt 400.000 testresultater til SSI.  
 
I løbet af 2021 har EFIF igen haft stor fokus på implementeringen af GDPR og sikkerhed generelt. Dette har 
igen afstedkommet flere nye løsninger til understøttelse af sikkerheden. Vi er nu – endelig – næsten i mål med 
udrulning af MFA til alle ansatte hos medlemsinstitutionerne, og vi ser nu ind i at udvide brugen af MFA til 
konsulenter og på sigt også elever/studerende. 
 
Arbejdet med sikkerhed – herunder efterlevelse af GDPR – fylder fortsat mere og mere i EFIF, og vi forudser 
derfor en fortsat stigning i omkostningerne hertil i de kommende år. 
 
Løn og regnskab 

Det administrative fællesskab er etableret i 2010 mellem Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Business College  
med sidstnævnte som værtsinstitution. Det administrative fællesskab har i 2021 håndteret en omsætning på 683 
mio. kr. Der er på de to institutioner i alt 8.174 årselever/STÅ og ansatte svarende til 771 årsværk. 
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De samlede omkostninger til det administrative fællesskab er i 2021 påvirket af personalemæssige tilpasninger 
og igangsætningen af et samlet udviklingsprojekt med henblik på en yderligere kortlægning, optimering og be-
skrivelse af centrale forretningsgange og indbyggede kontroller – herunder at identificere systemunderstøttelse 
og automatiseringspotentiale i det administrative fællesskab. Omdrejningspunktet for det igangsatte udviklings-
projekt er principperne omkring optimering, standardisering og compliance. 
 
Målsætningerne for de kommende år er med afsæt i ovenstående at opnå en yderligere optimering, digitalise-
ring og automatisering af centrale arbejdsprocesser og forretningsgange i det administrative fællesskab. Mål-
sætningerne er nødvendige, således at et yderligere fald i de samlede enhedsomkostninger kan realiseres uden 
samtidig at gå på kompromis med kvaliteten i arbejdsopgavernes udførelse. 
 

@ventures 

@ventures havde i 2021 en omsætning på Indtægtsdækket Virksomhed (IV) på ca. kr. 4,37 mio. kr. med en 
dækningsgrad på 29%. Det betyder, at forretningsområdets omsætning har kunnet fastholde og yderligere øge 
stigningen fra 2020. Den strategiske fokusering på området har dermed båret frugt.  
 
Coronasituationen har øget efterspørgslen på oplæg og workshops, hvor grupper af undervisere bliver inspire-
ret både til generel inddragelse af it i undervisningen og til at adressere specifikke problemstillinger som ek-
sempelvis feedback, variation i undervisningen og relationsskabelse i online-undervisning. 
 
Samtidig har vi kunnet fastholde aktiviteterne inden for it- og medie-udvikling. Bl.a. har vi i 2021 udgivet et 
nyt produkt: CyberKlar.dk, som er målrettet awareness om it-sikkerhed i undervisningssektoren. Desuden har 
vi øget it-udviklingsaktiviteterne, der skal styrke den digitale transformation på Aarhus Business College. 
 

Videncenter for Digital Handel 
Videncenter for Digital Handel har igen haft et travlt år, hvor Corona-pandemien gjorde digital handel mere 
samfundskritisk og relevant end nogensinde før. Pandemien ændrede også den planlagte afvikling og priorite-
ring af vores aktiviteter igen. Efter vores erfaringer med pandemien og dens nedlukninger i 2020 var vi dog 
bedre forberedte denne gang. Generelt kan det derfor konstateres, at videncenteret har haft en positiv udvikling 
på stort set alle områder. 
 
Som i 2020 prioriterede videncenteret formidling og færdiggørelse af undervisningsmaterialer, der kunne an-
vendes til fjernundervisning. Denne prioritering viste sig igen at være meget relevant i forbindelse med de ned-
lukninger, der var i løbet af året. Ved årets udgang havde videncenteret således frit tilgængeligt undervisnings-
materiale til mere end 530 timers undervisning, hvilket resulterede i øget brug af undervisningsmaterialerne til 
gavn for både undervisere og elever. 
 
Videncentret har i 2021 optaget yderligere 2 skoler som partnere, hvilket gør Videncenter for Digital Handel til 
det center, der har flest partnerskoler – i alt 19 partnere. 
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Ledelsesberetning 
 

Årets økonomiske resultat 
 
Årets resultat er et overskud på 5,8 mio. kr. sammenlignet med et samlet forventet overskud på 1,5 mio. kr. i 
forbindelse med udarbejdelsen af det oprindelige budget for 2021. 
 
Det realiserede resultat og den positive afvigelse sammenlignet med skolens oprindelige budget for 2021 er i 
væsentligt omfang påvirket af Covid-19. Året har også i økonomisk henseende været et unormalt år, hvor afhol-
delse af en del planlagte og prioriterede omkostninger har været vanskelige at realisere. Dette vedrører blandt 
andet lønomkostninger til skriftlig og mundtlig censur, som på grund af en reduceret eksamenstermin i maj/juni 
2021 er væsentligt under normalt niveau. Skolens driftsomkostninger til fx mødeaktivitet, personalearrangemen-
ter, indenlandsk og udenlandsk rejseaktivitet, elevarrangementer og studieture er ligeledes væsentligt under nor-
malt niveau grundet sundhedsfaglige restriktioner. 
 
Ledelsen på Aarhus Business College har som en del af skolens grundlæggende økonomistyring og årets tilba-
gevendende budgetrevisioner i øvrigt løbende identificeret en væsentlig forbedring i årets forventede resultat og 
med et afsluttende forecast i oktober måned 2021 på små 5,5 mio. kr. 
 
Årets økonomiske resultat er på denne baggrund tilfredsstillende. 
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Skolens hoved- og nøgletal 

 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Hovedtal, (mio.kr.) 
     

Resultatopgørelse  
     

Statstilskud 226,7 222,0 226,8 200,7 202,6 

Omsætning 290,4 281,1 293,2 256,4 255,9 

Omkostninger -283,0 -276,1 -291,2 -258,5 -253,3 

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 7,4 5,0 2,0 -2,1 2,6 

Finansielle poster -1,6 -0,9 -1,9 -1,8 -2,5 

Resultat før ekstraordinære poster 5,8 4,1 0,1 -3,9 0,1 

Ekstraordinære poster 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 5,8 4,1 0,1 -3,9 0,1 

      

Balance      

Anlægsaktiver 244,1 250,4 256,3 175,4 183,5 

Omsætningsaktiver 86,0 83,8 84,1 58,6 58,0 

Balancesum 330,1 334,2 340,4 234,0 241,5 

Egenkapital  161,2 155,4 151,3 107,6 110,3 

Hensatte forpligtelser 5,5 13,2 18,7 0,0 0,0 

Langfristede gældsforpligtelser 84,5 84,1 86,9 56,5 57,2 

Kortfristede gældforpligtelser 78,9 81,5 83,5 69,9 74,0 

      

Pengestrømsopgørelse      

Driftsaktivitet 4,6 9,3 15,2 6,3 -4,8 

Investeringsaktivitet -2,6 -1,7 -1,9 -1,3 -15,0 

Finansieringsaktivitet 0,4 -2,8 -2,2 -1,5 0,0 

Pengestrøm, netto 2,4 4,8 11,1 3,5 -19,8 

Likvider primo 37,0 32,2 11,3 7,8 27,6 

Likvider ultimo 39,5 37,0 32,2 11,3 7,8 

Samlet trækningsret pr. 31. december,  

kassekredit og byggekredit 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Værdipapirer 33,0 33,4 34,8 33,3 33,2 

Samlet likviditet til rådighed ultimo 72,6 70,4 67,0 44,6 41,0 
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Skolens hoved- og nøgletal 

 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Finansielle nøgletal  
   

Overskudsgrad 2,0 1,5 0,0 -1,5 0,0 

Likviditetsgrad 109,0 102,8 100,7 83,8 78,4 

Soliditetsgrad 48,8 46,5 44,4 46,0 45,7 

 

Årselever  
Gennemsnitligt antal årselever inklusive kort- og deltidselever 

omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtids- 

undervisning. 

    

Merkantile erhvervsuddannelser* 963,8 986,0 1.100,3 854,6 955,2 

Erhvervsgymnasiale uddannelser 1.919,6 1.872,4 1.889,9 1.931,6 1.938,5 

Åben uddannelse 1,3 1,3 1,8 1,7 4,3 

Arbejdsmarkedskurser 29,5 30,1 29,8 21,9 26,3 

Øvrig erhvervsrettet uddannelse (EUD10) 43,8 30,9 31,8 35,2 19,3 

Årselever eksklusive kostelever 2.958,0 2.920,7 3.053,6 2.845,0 2.943,6 

      

Årselever, som samtidig bor på kostafdeling 186,3 163,3 190,0 0,0 0,0 

Årselever, indtægtsdækket virksomhed i Dan-

mark 

 

8,8 

 

5,0 

 

13,0 

 

9,8 

 

11,9 

Årselever i alt 3.153,1 3.089,0 3.256,6 2.854,8 2.955,5 

      

Aktivitetsudvikling i procent 2,1 ÷5,1 14,1 ÷3,4 ÷0,7 

      

* Heri indgår aktivitet fra driftsoverenskomst med VUC Aarhus vedr. EUX forberedende forløb 
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Skolens hoved- og nøgletal 

 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

 

Årsværk* 
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsan-

satte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1.924 timer. 

     

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 377,0 371,8 388,0 345,3 354,0 

Andel i procent ansat på sociale vilkår 8,0 6,6 5,9 6,4 6,3 

Antallet af årsværk, der er ansat i henhold til 

chefaftalen 

14,9 13,9 4,1 - - 

Ledelse og administration pr. 100 årselever 1,1 1,3 1,3 1,1 1,2 

Øvrige årsværk pr. 100 årselever 2,5 2,7 2,3 2,2 2,0 

      

Lønomkostninger* 
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsan-

satte  

omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1.924 timer. 

     

Lønomkostninger vedr. undervisningens 

gennemførsel pr. 100 årselever 

 

4.451.854 

 

4.488.511 

 

4.338.663 

 

4.494.968 

 

4.431.775 

Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever 1.736.744 1.825.583 1.745.725 1.544.447 1.360.627 

Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever 6.188.598 6.314.094 6.084.388 6.039.415 5.792.402 

Lønomkostninger i pct. af omsætningen 67,2 69,4 67,6 67,3 66,9 

      

Nøgletal til understøttelse af god  

økonomistyring 

     

Aktivitetsstyring* 
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsan-

satte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1.924 timer. 

     

Årsværk pr. 100 årselever 12,0 12,0 11,9 12,1 12,0 

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever 8,4 8,1 8,3 8,8 8,7 

Samlede lønomkostninger for alle chefer, 

der er omfattet af chefaftalens dækningsområde 

opgjort som pct. af omsætningen. 

 

 

5,2 

 

 

5,1 

 

 

4,6 

 

 

- 

 

 

- 

Gennemsnitlige samlede lønomkostninger 

pr. chefårsværk, for gruppen af chefer, der 

er ansat i henhold til chefaftalen 

 

 

866.135 

 

 

872.660 

 

 

848.245 

 

 

- 

 

 

- 

 
*) Aarhus Business College driver relativt store administrative fællesskaber og nøgletal kan derfor blive påvirket i både positiv og 
negativ retning på grund af dette. 
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Skolens hoved- og nøgletal 

 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Kapacitetsstyring*      

Kvadratmeter pr. årselev 12,4 12,6 12,0 9,1 - 

Bygningsudgifter/Huslejeudgifter pr. kvadrat-

meter 

 

516 

 

446 

 

490 

 

588 

 

- 

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter 137 102 108 92 - 

      

Finansielstyring*      

Finansieringsgrad 34,6 33,6 33,9 32,2 31,2 

Gældsfaktor (gearing) 29,1 29,9 29,6 22,0 22,4 

Andel i procent af realkreditlån med variabel 

rente og sikringsinstrument 

64,7 64,8 65,0 40,8 100,0 

Andel i procent af realkreditlån med afdragsfri-

hed 

28,8 25,3 24,4 40,8 100,0 

      

   
*) Aarhus Business College driver relativt store administrative fællesskaber og nøgletal kan derfor blive påvirket i både positiv og negativ 
retning på grund af dette. Hoved- og nøgletal for 2017 og 2018 omfatter alene det tidligere Aarhus Business College før fusion med 
Handelsfagskolen.  
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Usikkerhed om fortsat drift 
Der henvises til note I. 
 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Der henvises til note II. 
 

Usædvanlige forhold 
Der henvises til note III. 
 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der henvises til note IV. 
 

Forventninger til det kommende år 
Aarhus Business College forventer i 2022 en omsætning på 288,0 mio. kr. svarende til et fald i den forventede 
omsætning på 2,5 mio. kr. sammenlignet med den realiserede omsætning i 2021. Det forventede fald skyldes 
primært bortfaldet af ekstraordinære midler relateret til Covid-19 - herunder blandt andet midler til fagligt løft 
til elever på skolens ungdomsuddannelser, tilskud til drift af testcentre og midler til ekstraordinær rengøring. 
 
Aarhus Business College vurderer, at de største risici i forbindelse med budgetlægningen for 2022 er det løbende 
elevoptag på skolens uddannelser og skolehjem, de kort- og langsigtede konsekvenser af de nye elevfordelings-
regler på det gymnasiale område og de samlede konsekvenser af trepartsaftalen på det merkantile område (ny 
finansieringsmodel) i forhold til skolens praktikpladsopsøgende arbejde. 
 
Aarhus Business College forventer i 2022 at realisere et resultat på 0 kr. 
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Målrapportering 

Antal årselever i året 2021 2020 2019 2018 2017 

Erhvervsuddannelser, grundforløb 233 291 337 381 404 

Erhvervsuddannelser, hovedforløb 443 424 487 175 200 

Erhvervsuddannelser, eux 162 144 153 172 209 

Erhvervsuddannelser, skolepraktik 51 57 43 45 60 

Gymnasiale uddannelser, HHX 1.920 1.872 1.890 1.932 1.939 

Gymnasial enkeltfagsundervisning (GSK) 7 7 12 11 10 

Arbejdsmarkedskurser 30 30 30 22 26 

Åben uddannelse 1 1 2 2 4 

Andet pædagogikum 5 5 6 9 6 

Andet brobygning- og introforløb 43 38 35 36 32 

Andet EUD10 44 31 32 35 19 

Andet IV* 9 5 13 10 12 

Andet EUX forbedrende forløb (VUC Aarhus) 19 20 27 25 35 

FVU  0 0 0 0 

Antal årselever i året 2.967 2.925 3.067 2.855 2.956 

      

*Ved beregning af årselever er der brugt en takst på 80.000 kr. 

 

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb  
Frafald opgjort i % 2020 2019 2018 2017 2016   _______ _______ _______ _______ _______ 

Erhvervsuddannelser, grundforløb  5,5 8,6 14,6 9,1 8,4  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser    
Uddannelser 2020 2019 2018 2017 2016   _______ _______ _______ _______ _______ 

HHX 86,0 82,0 82,0 84,0 80,0  _______ _______ _______ _______ _______ 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Aarhus Business College for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler 
og -principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regn-
skabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (oes.dk) og 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten for 2021 med tilhørende vejledning.  
 
Den anvendte regnskabspraksis er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  
 
Årsrapporten 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 institutio-
nen, 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 effek-
tiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og til-
læg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der for-
falder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten af-
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
 
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxa-
meter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsni-
veau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i balancen 
som en kortfristet gældspost 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: 
 
 der foreligger en forpligtende salgsaftale 
 salgsprisen er fastlagt 
 levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb 
 indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 
I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-

ninger, 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 nedskriv-

ning 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, om-
regnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i re-
sultatopgørelsen 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 forde-
les 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 risi-
koovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 
Der foretages fuld periodisering af tilskud, såfremt modtagelsen heraf sker i en anden periode end indberetning 
af aktiviteten, jævnfør afsnittet ”Generelt om indregning og måling”. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud 
indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, 
øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 
 
 Undervisningens gennemførelse 
 Markedsføring 
 Ledelse og administration 
 Administrative fællesskaber, værtsinstitution 
 Bygningsdrift 
 Aktiviteter med særlige tilskud 
 Kostafdeling 
 

Fordelingsnøgler 

De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre 

formål end undervisning, tidsregistreres altid direkte i skolens time/fraværssystem. Lærerlønsomkostninger til 

undervisning konteres i udgangspunktet direkte på det korrekte uddannelsesformål og alternativt, hvor dette ikke 

er muligt via en fordelingsnøgle baseret på årselever. 

 

Indirekte lønomkostninger til fx ledelse og IT medarbejdere, herunder omkostninger til kurser, udvikling og 

møder samt afskrivninger vedrørende IT udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på enten årsværk eller 

årselever.  
 

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

 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenhe-
der eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende 
karakter. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Balancen 
Immaterielle og materielle anlægsaktiver 
Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-
ger.  
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 
omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. 
 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 

kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørel-

sen. 
 
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over ak-
tivernes forventede brugstid, der udgør: 
 

 Interval 
Immaterielle anlægsaktiver 3 år 

Bygninger erhvervet før 2011 

Bygninger erhvervet efter 2011 

30-50 år 

50 år 

Bygningsinstallationer m.v. i.h.t. ØAV 10-30 år 

Indretning af lejede lokaler Maks. lejeperioden/5 år ved ej-fastsat lejeperiode 

Undervisningsudstyr 3-5 år 

Andet udstyr og inventar 3-15 år 

 
På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimalt 50 %. 
 
Kunstværker, som indgår under posten andet udstyr og inventar, er værdiansat til dagspris pr. 1. januar 1991 
med tillæg af anskaffelsessummen for senere anskaffelser. Der foretages ikke afskrivninger på skolens kunst-
værker.  

 
Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Sko-
len har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 50.000 kr. besluttet ikke at anvende bunkningsprincippet. 
Ved anvendelse af bunkningsprincippet afgøres aktiveringen af, om de enkelte udstyrs- og inventargenstande, 
der enkeltvis har en anskaffelsespris på under 50.000 kr. ved bunkningen, opnår en samlet anskaffelsessum på 
50.000 kr. eller derover. 
 
Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de 
enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre ind-
tægter. 
 
  



Aarhus Business College 

 

 

 

28 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter. 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver over 1 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiver indregnes 

som periodiserede anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende i resultatopgø-

relsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen. 
 

Finansielle anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita. Finansielle anlægsaktiver måles til kostpris. 
 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her sva-
rer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af 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 (aktiver) 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår. 
 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi 
(børskurs) på balancedagen.  
 

Egenkapital 
I henhold til Børne- og Undervisningsministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på 
følgende måde: 
 
Egenkapital pr. 31.12.1990, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19.11.1990 om selvejende uddan-
nelsesinstitutioners formueopgørelse pr. 31.12.1990 mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af 
skolens ophør skal anvendes i henhold til skolens vedtægter). 
 
Egenkapital i øvrigt (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af skolens ophør skal anvendes til  
undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse). 
 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter hensatte omkostninger i forbindelse med fusionen, og som er uvisse med hensyn 
til størrelse og tidspunkt for afvikling og indtrådt i regnskabsåret. Forpligtelserne indregnes til kapitalværdi. 
 

Gældsforpligtelser 
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. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
 

Periodeafgrænsningsposter (passiver) 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-
følgende regnskabsår. 
 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet, årets forskydning i likvider, institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning samt institu-
tionens samlede likviditet til rådighed ved årets 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 ved-
rørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser 
eksklusive de poster, der indgår i likvider. 
 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af værdipapirer, materielle og 
finansielle anlægsaktiver samt køb af immaterielle anlægsaktiver. 
 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-
stede gældsforpligtelser. 
 

Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger. 
 

Samlet likviditet til rådighed 

Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider samt værdipapirer. 
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Resultatopgørelse for 2021 

 Note 

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Statstilskud 1 226.667.615 222.004.584 

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 63.716.507 59.127.379 

Omsætning i alt  290.384.122 281.131.963 

    

Undervisningens gennemførelse 3 -169.445.865 -164.096.593 

Markedsføring 4 -834.995 -774.193 

Ledelse og administration 5 -17.675.681 -21.967.268 

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 6 -31.915.836 -32.598.688 

Bygningsdrift 7 -32.760.659 -29.471.296 

Aktiviteter med særlige tilskud 8 -16.398.405 -13.682.337 

Kostafdeling 9 -14.012.725 -13.511.522 

Omkostninger i alt  -283.044.166 -276.101.897 

    

Resultat før finansielle poster  7.339.956 5.030.066 

    

Finansielle indtægter 10 347.809 381.220 

Finansielle omkostninger 11 -1.936.504 -1.256.170 

Finansielle poster i alt  -1.588.695 -874.950 

Årets resultat  5.751.261 4.155.116 
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Balance pr. 31.12.2021 

 Note 

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Immaterielle anlægsaktiver 12 1.239.518 615.131 

Grunde og bygninger 12 228.648.455 233.711.185 

Udgifter til igangværende byggeri 12 945.240 0 

Indretning af lejede lokaler 12 2.013.588 3.550.231 

Udstyr 12 1.134.972 2.012.324 

Inventar 12 3.728.504 4.230.625 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt  237.710.277 244.119.496 

    

Deposita  6.353.203 6.288.100 

Finansielle anlægsaktiver i alt  6.353.203 6.288.100 

    

Anlægsaktiver i alt  244.063.480 250.407.596 

    

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  4.492.427 6.515.209 

Andre tilgodehavender  3.630.156 2.178.293 

Periodeafgrænsningsposter  5.280.926 4.735.887 

Tilgodehavender i alt  13.403.509 13.429.389 

    

Værdipapirer 13 33.048.140 33.367.006 

    

Likvide beholdninger  39.519.485 37.042.639 

    

Omsætningsaktiver i alt  85.971.134 83.839.034 

    

Aktiver i alt  330.034.614 334.246.630 
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Balance pr. 31.12.2021 

 Note 

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Egenkapital 31.12.1990 14 46.525.151 46.525.151 

Egenkapital i øvrigt 14 114.656.444 108.905.183 

Egenkapital i alt  161.181.595 155.430.334 

    

Hensættelse til fusion 15 5.452.852 13.216.205 

Hensatte forpligtelser  5.452.852 13.216.205 

    

Kommunal gæld 16 9.000.000 9.000.000 

Realkreditlån 17 72.304.948 75.128.787 

Periodiseret anlægstilskud  3.201.949 0 

Langfristede gældsforpligtelser i alt  84.506.897 84.128.787 

    

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 17 2.823.898 2.776.742 

Skyldig løn  6.273.179 6.888.890 

Feriepengeforpligtelse  15.356.373 15.821.719 

Skyldige indefrosne feriemidler  68.691 18.221.503 

Mellemregning med Børne- og undervisningsministeriet  24.744.109 11.600.486 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  9.611.352 10.191.089 

Anden gæld  8.634.794 10.884.903 

Periodeafgrænsningsposter  11.380.874 5.085.972 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  78.893.270 81.471.304 

    

Gældsforpligtelser i alt  163.400.167 165.600.091 

    

Passiver i alt  330.034.614 334.246.630 

    

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 228.648.455 233.711.185 

    

Andre forpligtelser 19   

    

Usikkerhed om fortsat drift I   

Usikkerhed ved indregning og måling II   

Usædvanlige forhold III   

Hændelser efter regnskabsårets udløb IV   
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Pengestrømsopgørelse for 2021 

  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Årets resultat  5.751.261 4.155.116 

Regulering vedrørende ikke-kontante poster:  0 0 

Af- og nedskrivninger samt skrotninger  8.716.496 8.786.768 

Kursreguleringer af værdipapirer  503.333 193.552 

Ændring i driftskapital:  0 0 

Ændring i tilgodehavender  25.881 3.646.057 

Ændring i hensatte forpligtelser  -7.763.353 -5.483.796 

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser  -2.625.191 -2.019.670 

Pengestrømme fra driftsaktivitet  4.608.427 9.278.027 

    

Køb af immaterielle anlægsaktiver  -855.201 -406.211 

Køb af materielle anlægsaktiver  -1.452.077 -2.463.557 

Ændring i finansielle anlægsaktiver  -65.103 -49.751 

Køb af værdipapirer  -4.658.708 -11.534.881 

Salg af værdipapirer  4.474.242 12.776.751 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet  -2.556.847 -1.677.649 

    

Afdrag på lån  -2.776.683 -2.807.708 

Modtaget anlægstilskud  3.201.949 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet  425.266 -2.807.708 

    

Ændring i likvider  2.476.846 4.792.670 

  0 0 

Likvider primo  37.042.639 32.249.969 

  0 0 

Likvider ultimo  39.519.485 37.042.639 

  0 0 

Samlet trækningsret pr. 31. december, kassekredit og bygge-

kredit  0 0 

Værdipapirer  33.048.140 33.367.006 

Samlet likviditet til rådighed ultimo  72.567.625 70.409.645 
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 Noter 

I  Usikkerhed om fortsat drift     

  Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift. 

 

II  Usikkerhed ved indregning og måling     

  Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling af regnskabspo-

sterne i årsrapporten. 

 

III  Usædvanlige forhold     

  Der er ikke indtrådt usædvanlige forhold, som har væsentlig indvirkning på årsrapporten. 

 

IV  Begivenheder efter regnskabsårets afslutning     

  Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen 

af årsrapporten. 
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Noter 

 
1. Statstilskud  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Undervisningstaxameter, inkl. Færdiggørelsestaxameter  167.023.447 161.030.224 

Fællesudgiftstaxameter  22.401.357 23.451.256 

Bygningstaxameter  15.147.203 15.758.937 

Øvrige driftsindtægter  -102.758 -103.595 

Særlige tilskud  15.252.324 14.357.897 

Skolehjem/kostafdeling  6.946.042 7.509.865 

I alt  226.667.615 222.004.584 

    

 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter    

Deltagerbetaling, uddannelser  6.304.745 4.791.071 

Anden ekstern rekvirentbetaling  2.882.371 3.855.496 

Deltagerbetaling, skolehjem/kostafdeling  6.012.902 5.664.000 

Administrative fællesskaber*  31.946.987 32.599.238 

Andre indtægter  16.569.502 12.217.574 

I alt  63.716.507 59.127.379 

    
*) Aarhus Business College' eget bidrag af indtægter i 2021vedrørende  
    "Administrative fællesskaber" udgør kr. 7.932.111 (2020 udgør kr. 8.221.319) 

  
  

3. Undervisningens gennemførelse    

Løn og lønafhængige omkostninger  140.371.393 138.650.119 

Afskrivninger  217.188 533.732 

Øvrige omkostninger  28.857.284 24.912.742 

I alt  169.445.865 164.096.593 

    
  

4. Markedsføring    

Løn og lønafhængige omkostninger  713.630 448.944 

Øvrige omkostninger  121.365 325.249 

I alt  834.995 774.193 
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Noter 
 
5. Ledelse og administration  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Løn og lønafhængige omkostninger  9.042.406 13.881.286 

Øvrige omkostninger  8.633.275 8.085.982 

I alt  17.675.681 21.967.268 

    

 

6. Administrative fællesskaber, værtsinstitution    

Løn og lønafhængige omkostninger  21.895.837 22.583.301 

Afskrivninger  969.861 1.722.547 

Øvrige omkostninger  9.050.138 8.292.840 

I alt  31.915.836 32.598.688 

    
*) Aarhus Business College' eget bidrag af indtægter i 2021vedrørende  
    "Administrative fællesskaber" udgør kr. 7.932.111 (2020 udgør kr. 8.221.319) 

 

7. Bygningsdrift    

Løn og lønafhængige omkostninger  3.894.446 3.529.783 

Afskrivninger  6.442.823 6.530.489 

Øvrige omkostninger  22.423.390 19.411.024 

I alt  32.760.659 29.471.296 

    

 

8. Aktiviteter med særlige tilskud    

Løn og lønafhængige omkostninger  12.834.096 9.378.737 

Øvrige omkostninger  3.564.309 4.303.600 

I alt  16.398.405 13.682.337 
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Noter 
 
9. Kostafdeling  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Løn og lønafhængige omkostninger  6.380.852 6.570.191 

Afskrivninger  2.243 0 

Øvrige omkostninger  7.629.630 6.941.331 

I alt  14.012.725 13.511.522 

    

 
10. Finansielle indtægter    

Renteindtægter og andre finansielle indtægter  347.809 381.220 

Kursgevinster på værdipapirer  0 0 

I alt  347.809 381.220 

    

 

11. Finansielle omkostninger    

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger  1.433.171 1.062.618 

Kurstab på værdipapirer  503.333 193.552 

I alt  1.936.504 1.256.170 
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Noter 
 
12. Immaterielle og materielle anlægsaktiver    

 
 

Immaterielle 

anlægs- 

aktiver 

kr. 

 

 

 

Grunde og 

bygninger 

kr. 

Udgifter til 

igangvæ-

rende byg-

geri 

kr. 

Indretning af  

lejede  

lokaler 

kr. 

Udstyr 

kr. 

Inventar 

kr. 

Kostpris primo 5.826.150 300.148.596 0 7.861.847 13.467.364 8.662.035 

Tilgang i årets løb 855.201  0 945.240 0 248.547 258.290 

Afgang i årets løb 0  0 0 -1.581.714 -4.466.991 0 

Kostpris ultimo 6.681.351 300.148.596 945.240 6.280.133 9.248.920 8.920.325 

       

Opskrivning primo 0 6.963.304 0 0 0 0 

Opskrivning ultimo 0 6.963.304 0 0 0 0 

       

Akkumulerede af- og ned-

skrivninger primo -5.211.019 

 

-73.400.715 0 -4.311.616 -11.455.040 -4.431.410 

Årets af- og nedskrivninger -230.814 -5.062.730 0 -452.261 -1.125.899 -760.411 

Tilbageførte af- og nedskriv-

ninger 0 

 

0 0 497.332 4.466.991 0 

Akkumulerede af- og ned-

skrivninger ultimo -5.441.833 

 

-78.463.445 0 -4.266.545 -8.113.948 -5.191.821 

       

Regnskabsmæssig værdi  

31. december 1.239.518 

 

228.648.455 945.240 2.013.588 1.134.972 3.728.504 

       

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og byg-

ninger, pr. 31.12.2020   274.706.000 

  

  

Værdi af igangværende og afsluttet byggeri ej 

medtaget i seneste offentlige ejendomsvurde-

ring 945.240 
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Noter  

 
13. Værdipapirer  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Obligationer  33.048.140 33.367.006 

Saldo ultimo  33.048.140 33.367.006 

    
 

 
14. Egenkapital    

Egenkapital 31.12.1990    

Saldo 01.01.2021  46.525.151 46.525.151 

Saldo 31.12.2021  46.525.151 46.525.151 

    

Egenkapital i øvrigt    

Saldo 01.01.2021  108.905.183 104.750.067 

Årets resultat  5.751.261 4.155.116 

Saldo 31.12.2021  114.656.444 108.905.183 

    

Egenkapital i alt  161.181.595 155.430.334 

    

Ifølge balancen kan egenkapitalen i øvrigt opdeles på følgende måde: 

Anlægskapital  159.556.583 166.278.809 

Driftskapital  1.625.012 -10.848.475 

  161.181.595 155.430.334 

    

 

 
15. Hensatte forpligtelser    

Saldo 01.01.2021  13.216.205 18.700.000 

Heraf anvendt i 2021  -7.763.353 -5.483.795 

I alt  5.452.852 13.216.205 
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Noter 

 
16. Kommunal gæld 

Forfald  

inden for 1 

år 

kr. 

Forfald  

Efter 

 1 år 

kr. 

Amortise-ret 

gæld  

i alt 

kr. 

Nominel 

gæld  

i alt 

kr. 

Rente- og afdragsfri kommunal og  

amtskommunal gæld 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

Kommunal gæld i alt 31.12.2021 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

      

Kommunal gæld i alt 31.12.2020 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

     

Efter mere end 5 år forfalder  9.000.000   

 
 

 
17. Realkreditlån 

Forfald  

inden for  

1 år 

kr. 

Forfald  

efter 

 1 år 

kr. 

Amortise-

ret gæld  

i alt 

kr. 

Nominel 

gæld  

i alt 

kr. 

1.0 % kontantlån, Realkredit Danmark 857.502 25.686.191 26.543.693 26.913.819 

Cibor6, Realkredit Danmark 0 8.853.000 8.853.000 8.853.000 

Cibor6, Realkredit Danmark 0 10.822.000 10.822.000 10.822.000 

FlexGaranti, Realkredit Danmark, 2037 347.494 5.430.073 5.777.567 5.864.289 

FlexGaranti, Realkredit Danmark, 2038 1.396.893 18.562.735 19.959.628 20.063.395 

FlexGaranti, Realkredit Danmark, 2038 222.009 2.950.949 3.172.958 3.189.547 

Realkreditlån i alt 31.12.2021 2.823.898 72.304.948 75.128.846 75.706.050 

      

Realkreditlån i alt 31.12.2020 2.776.742 75.128.787 77.905.529 80.109.145 

     

Efter mere end 5 år forfalder  60.765.282   
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Noter 
 
18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.    

    

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 31.12.2021  228.648.455 233.711.185 

    

Amortiseret prioritetsgæld 31.12.2021  84.128.846 86.905.529 

    
 
 
 
19. Andre forpligtelser 

Eventualforpligtelser 

Skolen har ingen eventualforpligtelser.  

 

Kontraktlige forpligtelser 

Aarhus Business College har indgået kontraktlig forpligtelse med, AMU Nordjylland, AMU-Syd, AMU-Vest, 

Asmildkloster Landbrugsskole, Bygholm Landbrugsskole, Campus Bornholm, College360, CPHbusiness, Fre-

derikshavn Handelsskole, Frederikssund Gymnasium, Jordbrugets Uddannelsescenter, Kold College, Learnmark 

Horsens, Maskinmesterskolen København, Næstved Gymnasium og HF, Svendborg Erhvervsskole og Gymna-

sier, U/Nord, Vordingborg Gymnasium og HF, ZBC, Aalborg Handelsskole og Erhvervsakademi Aarhus om 

fortsat samarbejde omkring driften af it-området (back office) og med Erhvervsakademi Aarhus om samarbejde 

omkring it-området (front office) samt personale- og økonomifunktionen. 
 
Aarhus Business College har indgået kontraktlig forpligtelse med U/Nord, Tietgen, IBC, ZBC, NEXT, Viden 
Djurs, Business College Syd, Learnmark, Aalborg Handelsskole, Skive College, Tradium, Uddannelsescenter 
Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Campus Vejle, 
Svendborg Erhvervsskole, EUC Nord Vest og Mercantec om samarbejde omkring driften af Videncenter for 
Digital Handel. 
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Noter 
 

Lejeforpligtelser 

 2021 

kr. 

2020 

kr. 

For årene 2021 er indgået operationelle lejeaftaler  
vedrørende leje af: 

 
  

Sønderhøj 28, Viby J, 12 måneders opsigelse. Uopsigelig til 31.07.2026 37.209.863 44.689.782 

Sønderhøj 9, Viby J, 12 måneders opsigelse. Uopsigelig til 31.07.2023 4.403.375 7.099.289 

Rådhusgade 43, Odder, 12 måneders opsigelse.  1.197.349 1.186.669 

Samlet restforpligtelser  42.810.587 52.975.740 

    

 
Kautionsforpligtelser 

Ingen. 
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Særlige specifikationer 
 
  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Udlagte aktiviteter    

Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 5.542 0 

    

Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført for andre 0 0 

    

Personaleomkostninger    

Lønninger  165.918.024 165.842.104 

Pensionsbidrag  27.198.240 27.227.675 

Andre omkostninger til social sikring  2.016.396 1.972.582 

I alt  195.132.660 195.042.361 

    

Lønomkostninger til chefløn    

De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen,  

der er omfattet af chefaftalens dækningsområde 15.074.410 14.455.386 

    

De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, 

der er ansat i henhold til chefaftalen 12.906.415 12.158.805 

   

De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i direktio-

nen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv 

øverste chef selv 6.697.302 6.691.547 

   

Heraf udmøntet bonus/resultatløn/engangsvederlag til direktionen 

eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øver-

ste chef selv 50.000 60.164 

    

Honorar til revisor*    

Honorar for lovpligtig revision  576.434 526.802 

Andre ydelser end revision  738.900 565.230 

I alt  1.315.334 1.092.032 

 

*) Honorar til revision indeholder lovpligtig revision (herunder it-revision) af 3 administrative fællesskaber samt Vi-

dencenter for Digital Handel, hvor Aarhus Business College er værtsinstitution. I 2020 indgår honorarer for assistance 

i forbindelse med fusion, som dækkes af fusionstilskud. 
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Særlige specifikationer 

Specifikation af formålsregnskabet  

2021 

kr.  

Statstilskud i alt   226.667.615  

Deltagerbetaling og øvrige indtægter i alt   63.716.507  

Omsætning i alt  290.384.122  

    

Omkostninger til undervisnings gennemførsel    

Erhvervsuddannelser  52.768.703  

EUX  1.561.934  

AMU og TAMU  2.248.883  

Gymnasiale uddannelser  105.789.568  

Øvrige erhvervsrettede uddannelser  984.496  

Introduktionskurser mm.  194.968  

Åben Uddannelse  21.674  

Skolepraktik  2.258.931  

Indtægtsdækket virksomhed  3.616708  

Omkostninger til undervisnings gennemførsel i alt  169.445.865  

    

Omkostninger til ledelse og administration    

Markedsføring  834.995  

Institutionsledelse  1.115.572  

Bestyrelseshonorarer  164.881  

Administration  16.395.228  

Omkostninger til ledelse og administration i alt   18.510.676  

    

Omkostninger bygningsdrift    

Rengøring  4.190.321  

Forsyning  4.265.209  

Øvrig drift  4.207.103  

Husleje, afskrivning og ejendomsskat  16.674.854  

Indvendig vedligeholdelse  1.965.348  

Udvendig vedligeholdelse  478.918  

Bygningsinventar og –udstyr  933.014  

Statens selvforsikring  319  

Omkostninger bygningsdrift i alt   32.715.086  

    

 (specifikation fortsættes på næste side) 
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Særlige specifikationer 

Specifikation af formålsregnskabet, fortsat  

2021 

kr.  

    

Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud    

Særbevillinger FOU  695.502  

Videncenter, Erhvervsuddannelser  4.736.521  

Speciel pædagogisk støtte  890.951  

Lærepladsopsøgende arbejde, AUB  5.369.669  

Øvrige projekter  2.019.020  

Fagligt løft  2.686.742  

Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i alt   16.398.405  

    

Omkostninger kantinedrift i alt  45.573  

    

Omkostning kostafdeling i alt   14.012.725  

    

Omkostninger administrativt fællesskab i alt   31.915.836  

    

Finansielle poster i alt   1.588.695  

    

Ekstraordinære poster i alt   0  

    

Årets resultat   5.751.261   
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Særlige specifikationer 

 

2021 

kr. 

2020 

kr. 

2019 

kr. 

2018 

kr. 

I alt 

kr. 

Indtægtsdækket  
virksomhed (IDV) 
i Danmark      

Indtægter 5.585.648 5.158.407 5.840.573 5.310.737 21.895.365 

Direkte og indirekte  

lønomkostninger -2.000.359 -2.092.082 -2.207.653 -2.418.753 -8.718.847 

Andre direkte og  

indirekte omkostninger -1.616.349 -1.573.361 -1.758.924 -2.306.241 -7.254.875 

Resultat 1.968.940 1.492.964 1.873.996 585.743 5.921.643 

      

Akkumuleret resultat 

(egenkapital) 31.867.813 29.898.873 28.405.909 26.531.913 116.704.508 
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Særlige specifikationer 
 

Det administrative fællesskab EFIF 

 

Vært: Aarhus Business College  

 

Medlem: AMU Nordjylland 

Medlem: AMU Vest 

Medlem: AMU Syd 

Medlem: Aalborg Handelsskole 

Medlem: Bygholm Landbrugsskole 

Medlem: Campus Bornholm 

Medlem: College360 

Medlem: CPHbusiness 

Medlem: Erhvervsakademi Aarhus 

Medlem: Frederikshavn Handelsskole 

Medlem: Frederikssund Gymnasium 

Medlem: Jordbrugets Uddannelsescenter 

Medlem: Kold College 

Medlem: Learnmark Horsens 

Medlem: Næstved Gymnasium og HF 

Medlem: Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

Medlem: U/Nord 

Medlem: Vordingborg Gymnasium og HF 

Medlem: ZBC 

 

 

Det er påset, at årsrapporten for 2020 for det administrative fællesskab er godkendt af alle styregruppens med-

lemmer uden bemærkninger.  
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Særlige specifikationer 
 

Det administrative fællesskab Servicedesk  

 

Vært: Aarhus Business College  

 

Medlem: Erhvervsakademi Aarhus  

 

Det er påset, at årsrapporten for 2020 for det administrative fællesskab er godkendt af alle styregruppens med-

lemmer uden bemærkninger.  
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Særlige specifikationer 
 

Det administrative fællesskab Fællesadministration 

 

Vært: Aarhus Business College  

 

Medlem: Erhvervsakademi Aarhus  

 

Det er påset, at årsrapporten for 2020 for det administrative fællesskab er godkendt af alle styregruppens med-

lemmer uden bemærkninger.  
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Særlige specifikationer 
 
Videncenter for Digital Handel 

 

Vært: Aarhus Business College  

 

Medlem: Aalborg Handelsskole 

Medlem: Business College Syd 

Medlem: Campus Vejle 

Medlem: Herningsholm Erhvervsskoler & Gymnasier 

Medlem: Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 

Medlem: IBC 

Medlem: Learnmark 

Medlem: Mercantec 

Medlem: NEXT 

Medlem: Skive College 

Medlem: Tietgen 

Medlem: Tradium 

Medlem: Uddannelsescenter Holstebro 

Medlem: U/Nord 

Medlem: Viden Djurs 

Medlem: ZBC 

 

Det er påset, at årsrapporten for 2020 for det administrative fællesskab er godkendt af alle styregruppens med-

lemmer uden bemærkninger. 
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Særlige specifikationer 

Specifikation af udgifter vedr.  
investeringsrammen    

 
 

Immaterielle 

anlægsaktiver 

kr. 

Bygninger 

kr. 

Udstyr 

kr. 

Inventar 

kr. 

Nyt 855.201 945.240 248.547 258.290 

Brugt 0 0 0 0 

I alt 855.201 945.240 248.547 258.290 

     

 
 

 
It-omkostninger  

2021 

kr. 

2020 

kr. 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-ud-

vikling)  3.382.999 

 

3.279.169 

It- systemdrift  3.509.661 3.525.830 

It- vedligehold  540.575 438.117 

It-udviklingsomkostninger  1.232.010 2.434.684 

Udgifter til it-varer til forbrug  3.023.735 5.430.900 

I alt  11.688.980 15.108.700 
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