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Hotel- og Restaurantskolen

Institutionsoplysninger

Institutionen
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Vigerslev Alle 18
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Hotel- og Restaurantskolen

Ledelsespategning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklae-
ring

Bestyrelse og direktion bar dags data behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 2018 for Hotel- og

Restaurantskolen.

Arsrapporten er udarbejdet i overensstenunelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtg0relse nr. 116

af 19, febmar 2018 om statens regnskabsveesen mv, I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtg0relsen tilken-

degives det hermed:

• At arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder vaesentlige fejlinfonnationer eller udeladel-

ser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen i arsrapporten er fyldestgorende.

• At de dispositioner, som er omfattet afregnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-

linger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og ssedvanlig praksis.

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en okonomisk hensigtsmaessig forvaltning afde midler og

ved driften afde institutioner, der er omfattet af arsrapporten.

Valby,den8.april2019

Direktio,

Anne-BirgITtq^^er
direktor

Endvidere erkleerer bestyrelsen pa tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5 stk. 7 i lov om institutioner for

erhvervsrettet uddannelse.

Valbyrtfen8.april2019
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Hotel- og Restaurantskolen

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Til bestyrelsen for Hotel- og Restaurantskolen

Revisionspategning pa arsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret arsregnskabet for Hotel- og Restaurantskolen for regnskabsaret 1, januar - 31. december 2018,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, pengestomsopgorelse, noter og saerlige spe-

cifikationer. Arsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for

2018, lov om statens regnskabsvassen m.v. samt bekendtgerelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regn-

skabsvffisen m.v. (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet i alle vaesentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstem-

melse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi bar udfert vores revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er gseldende i Danmark, samt standardeme for offentlig revision, idet revisionen udf0res pa gmndlag af

bestemmelseme i Undervisnmgsmimsteriets bekendtgerelse nr, 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskon-

trol m.m, ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-

nelse m,v. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er nsermere beskrevet i revisionspategningens afsnit

"Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Vi er uafhsengige af Hotel- og Restaurantskolen i overens-

stemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA'S etiske regler) og de yderligere krav, der er

gasldende i Danmark, ligesom vi bar opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som gmndlag for vores konklu-

sion.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet arsregnskab, der i alle vsesentlige henseender er rigtigt, dvs, udar-

bejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol,

som ledelsen anser for nuzfdvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vssentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl,

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Hotel- og Restaurantskolen evne til at

fortsaette driften; at oplyse om forhold vedr0rende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsregn-

skabet pa grundlag afregnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere

Hotel- og Restaurantskolen, indstille driften eller ikke bar andet realistisk altemativ end at gore dette.



Hotel- og Restaurantskolen

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet

Vores mal er at opna hej grad afsikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vassentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklusion. Hoj grad

af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf0res i overensstem-

melse med intemationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gseldende i Danmark, samt stan-

dardeme for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgarelse 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 afdaekke vassentlig fejlinfonnation, nar sadan findes. Fejlinformationer kan op-

sta som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som veesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,

at de enkeltvis eller samlet bar indflydelse pa de 0konomiske beslutninger, som regnskabsbrugeme treeffer pa

grundlag afarsregnskabet,

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gasldende i Danmark, samt standardeme for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets be-

kendtgerelse 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 vurdennger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for vsesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udf0rer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt opnar

revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne gmndlag for vores konklusion. Risikoen for ikke

at opdage vsesentlig fejlinformation forarsaget afbesvigelser er hojere end ved vassentlig fejlinformation

forarsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvasrgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

vildledning eller tilsidesaettelse af intern kontrol.

• Opnar vi forstaelse af den inteme kontrol med relevans for revisionen for at hinne udfonne revisions-

handlinger, der er passende efter omstEendighedeme, men ikke for at tainne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af Hotel- og Restaurantskolens inteme kontrol.

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

skabsmasssige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse afarsregnskabet pa grundlag afregnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vassentlig usikkerhed forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Hotel- og Restaurantskolens evne

til at fortsastte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vassentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspa-

tegning gore opmserksom pa oplysninger herom i arsregnskabet eller, hvis sadanne oplysninger ikke er

tilstrsekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pa det revisionsbevis, der er

opnaet frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-

fore, at Hotel- og Restaurantskolen ikke laengere kan fortsaette driften.



Hotel- og Restaurantskolen

Den uafliaengige revisors revisionspategning

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet (fortsat)

Vi kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmsessige placering

af revisionen samt betydelige revisionsmeessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intem

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes malrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og malrapporteringen.

Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og malrapporteringen, og vi udtrykker

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og malrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at laese ledelsesberetningen og malrapporte-

ringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og malrapporteringen er vaesentligt inkonsistente

med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved revisionen eller pa anden made synes at indeholde vssentlig

fejlinformation.

Vores ansvar er demdover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kraevede oplysninger i henhold til

statens regnskabsregler.

Baseret pa det udf0rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og malrapporteringen er i overens-

stemmelse med arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi

har ikke fundet vsesentlig fejlinfonnation i ledelsesberetningen og malrapporteringen.



Hotel- og Restaurantskolen

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Erklaering i henhold til anden lovgivning og evrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvariig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflasggelsen, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. Ledelsen

er ogsa ansvarlig for, at der er taget skyldige 0konomiske hensyn ved forvaltningen afde midler og driften afde

aktiviteter, der er omfattet af arsregnskabet. Ledelsen bar i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og

processer, der underst0tter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at gennemf0re juridisk-kritisk revision og

forvaltningsrevision afudvalgte emner i overensstemmelse med standardeme for offentlig revision. I voresjuri-

disk-kritiske revision efterprover vi med h0J grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersogte dispo-

sitioner, der er omfattet afregnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevil-

linger, love og andre forskrifter samt indgaede aftaler og seedvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer

vi med h0j grad af sikkerhed, om de unders0gte systemer, processer eller dispositioner underst0tter skyldige

ekonomiske hensyn ved forvaltningen afde midler og driften afde aktiviteter, der er omfattet afarsregnskabet.

Hvis vi pa gmndlag afdet udf0rte arbejde konkluderer, at der er anledning til v^sentlige kritiske bemasrkainger,

skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi bar ingen vassentlige kritiske bemeerknmger at rapportere i den forbindelse.Hvis vi pa gmndlag afdet udf0rte

arbejde konkluderer, at der er anledning til vassentlige ta-itiske bemserkninger, skal vi rapportere herom i denne

udtagelse.

Vi bar ingen vassentlige kritiske bem^rkninger at rapportere i den forbindelse.

Kjabenhavn, den 8. april 2019

Deloitte
StatsautoriseretRevisionspartnerselskab

CVB.-nr.:/33 96 35 56

rs Hillbbrand
statsautoriseret revisor

MNE-nr. nme26712



Hotel- og Restaurantskolen

Ledelsesberetning

Prsesentation af institutioaen

Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med snart 100 ar bag sig. Skolen har et start onske om fortsat at

vasre en selvstsendig og fokuseret brancheskole omhandlende mad, maltider, veertskab og turisme. Skolen 0nsker

bade at tage et uddannelsesmaessigt og et socialt ansvar, Innovation, kvalitet og udvikling skal sikre skolens

f0rende position samt sikre, at skolen og faget er attraktive og har prestige nok til at tiltraskke flere elever.

Pa skolen uddanner vi elever og hirsister pa alle niveauer til branchen i videste forstand.

Skolens mitl

Hotel- og Restaurantskolen skal har gennem en arraskke arbejdet for at indfri disse mal:

1. Vasre attraktiv for elever og kursister

2. Vsere branchens foretmkne samarbejdspartner

3. Have et paedagogisk og fagligt innovativt milj0

4. Vasre en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledelse

5. Til enhver tid vsere 0konomisk og ressourcemaessigt velkonsolideret

6. Vsere milj0bevidst

I foraret 2019 forventes bestyrelsen at vedtage en ny mission, vision og strategi for skolen frem mod ar 2022,

hvor skolen fylder 100 ar. Strategien bliver skabt i samarbejde med branchen, skolens elever og medarbejdere.

Hovedopgaver

Hotel- og Restaurantskolen uddanner kokke, gastronomer med speciale i sm0rrebr0d og catering, tjenere, recep-

tionister og emseringsassistenter. Der er gemiemfores grundforl0bet fedevarer, jordbmg og oplevelser og grund-

forlob for bagere og konditor. Uddannelserne udbydes ligeledes som EUX-uddannelse. Skolen bar ogsa en HTX-

uddannelse med fokus pa det naturfaglige omrade, samt 10. klasses forlob efter aftale med Kjabehavns Kom-

mune. Der gennemfores introduktions- og brobygningsforleb for folkeskolens 8.-10. klasser. Skolen er ogsa

praktikpladscenter for ovennasvnte erhvervsuddannelser.

Flere af skolens elever tager en del af deres praktik i en virksomhed i udlandet.

Skolen gennemforer desuden en raskke hirser for branchen inden for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og som

indtasgtsdsekket virksomhed.



Hotel- og Restaurantskolen

Ledelsesberetning

Arets faglige resultater

Resultatet af den nationale elevtnvselsmaling for 2018 viser, at Hotel-og Restaurantskolen er pa niveau med

landsgennemsnittet i bade 2016, 2017 og 2018 pa indikatoren generel trivsel (82). Det er tilfredsstillende, at

malet blev indfriet.

Kvalitet i imden'ismngen

I 2018 bar skolen haft saerlig fohis pa f0lgende omrader: kvalitet i undervisningen, relationsarbejdet mellem

elev og lasrer, herunder kontaktlaererordningen samt styrkelse af fastholdelsesindsatsen.

Omkring kvalitet i undervisningen har skolen, malt i elevtrivselundersegelsen, fastholdt niveauet fra 2017 med

71 point, som er 2 point h0Jere end landsgennemsnittet pa 69 point.

Afsserlige indsatser omkring kvalitet i undervisningen skal nasvnes henholdsvis Kantmeprojektet og kebmands-

funktionen. Eleveme har efterlyst mere praksisnser, men ogsa tvserfaglig, undervisning. Kantineprojektet og

"Kebmanden" er to nye praksisnasre lasringsmm pa HRS, hvor formalet er at skabe helhedsorienteret, projekt-

organiseret undervisning pa en ny made. I begge rum anvendes st0rre produktioner som en del af laeringen.

Kantine- og Kjabmandsprojektet er begge bygget op som tvasrfaglige projekter, der i deres struktur kobler for-

skellige uddannelseselementer, saledes at eleveme sikres en tvserfaglig og helhedsorienteret taenkning i den un-

dervisningspraksis, lasreme forbereder og gennemfiarer med eleveme.Mere specifikt bar vi en antagelse om, at

bade Kantine-/Restaurantprojektet og Kjabmanden vil l0fte elevemes trivsel gennem de ovrige indikatorer som

motivation, gode fysiske rammer, at klare sig fagligt godt samt en oplevelse afen god undervisning og feedback

fra laereme.

Respekt og ansvarfra lcerernes side

Den nationale elevtrivselsmaling viser, at skolen er steget 1 point i elevemes oplevelse afrespekt og ansvar fra

lasremes side. Med 79 point og et landsgeiuiemsnit pa 78 er det saledes et tilfredsstillende resultat.

Skolen vurderer, at revideringen af kontaktlsererens rolle har en betydning for det forbedrede resultat. I skolens

inteme elevtrivselsunders0gelser bar eleverne givet udtryk for, at kontaktlasrerfunktionen ikke var tydelig nok.

Derfor er kontaktlsererens rolle blevet beskrevet pa ny, saledes at kontaktlsrerne er blevet skarpere pa, hvordan

han/hun kan hjaslpe elever, der fx mistrives, og skabe en god relation til eleverne, sa de kan f0le sig trygge i, at

skolen st0tter dem.

Skolen bar ligeledes udarbejdet en antimobbestrategi, der ogsa fungerer som beredskabsplan, nar der opstar

konflikter og svsere situationer mellem eleveme.



Hotel- og Restaurantskolen

Ledelsesberetning

Praktikpladss0gnmg, soerligt vedr. EUX

Ifm. skolens indsatser omkring fastholdelse afelever har der vasret saerligt fokus pa styrkelse afpraktikpladss0g-

ningen pa G2 EUX. Interessen for EUX-uddannelseme er stigende, og flere elever bar s0gt ind pa EUX de

seneste ar. Da eleveme pa G2 EUX i foraret 2018 skulle finde laerepladser, oplevede vi, at mange virksomheder

og mestre var usikre pa, hvad det indebar at have en EUX-elev i laere. Det beted, at de fleste afvore elever ikke

fandt en lasreplads; i stedet blev de tilbudt en laereplads som ordinsere EUD-elever. Af de 18 elever, der afsluttede

G2 EUX, fik ni afeleveme en EUX-uddamielsesaftale, mens ni fik en ordinasr EUD-uddannelsesaftale.

Praktikcenteret bar derfbr bmgt en star del af 2018 pa at informere om EUX via praktikplads kampagner, og

dette arbejde vil fortseette i 2019, - dog langt mere malrettet til belt konkrete samarbejdspartnere. Desvaerre er

opbygningen afuddannelsen ikke sserlig forenelig med branchens arbejdsgang, men der er allerede blevet abnet

en del d0re, og der sasttes endnu mere fokus pa EUX i 2019.

I elevtrivselsunders0gelsen for 2018 viser resultatet omkring praktik, at skolen er steget med 4 point i elevemes

tilfredshed omkring deres praktik, saledes at vi nu ligger pa 77 point, Det er en posidv fremgang og betyder

dermed, at vi ligger lidt over landsgennemsnittet pa 76 point.

lO.klasseogDNG

I lO.klasse har vi valgt at lave en indsats med fokus pa det gode sammenhold, Udgangspunktet var en ny type

opstart, hvor eleveme den f0i'ste uge pa skolen ikke var ikke inddelt i klasser, men i ad hoc grupper, De lavede

frokost til hinanden, gik pa opdagelse osv. for at blive bedre rystet sammen. Der er afsat god tid til kontaktlserer,

ekstra lektioner med mulighed for fx differentieret undervisning i dansk eller matematik, Umiddelbart bar resul-

tatet vasret et stserkt reduceret frafald, og det frafald, der bar vaeret, skyldes mere svserhedsgrad end utilfredshed

med institutionen.

DNG optog i 2018 enhel 1. g klasse. Kendetegnende for klassen var HRS deres 1. priontet. Denned bar skolen

nu tre argange med fuldt elevtal. Det er saledes den st0rste argang, siden HRS besluttede at satse pa HTX som

uddaimelse, og sommeren 2019 vil der vaere 20 dimittender. Vi er dog fortsat en meget lille skole med den

skr0belighed, det giver i forhold til elevoptag og laererfagligheder.

Udover at implementere den nye lov og bekendtgorelse pa omradet fra 2017, afvikle den gamle lov og bekendt-

gerelse fra 2010, bar vi ogsa fokuseret pa fastholdelse og fravaersprocedure.

For yderligere at kvalitetssikre uddannelsen er der udarbejdet en procedure for fag-evaluering, hvor eleveme i

samarbejde med underviseren evaluerer faget, fastsastter aftaler til nseste gang - og til marts f0lges der op pa

disse afltaler.



Hotel- og Restaurantskolen 10

Ledelsesberetning

Knrser og indtoegtsdcekket virksomhed

Kursusafdelingen har i 2018 haft en AMU-aktivitet pa ca. 50 AE, hvilket lever op til de mal afdelingen havde

budgetteret med. Aktiviteterne er ferst og fremmest kommet i hus geimem de netvaerk afdelingen bar opbygget

til branchen og relevante organisationer. En stor del af aktiviteteme udg0res af sakaldte pakkeforlab for ledige

afop til 6 ugers varighed kobt afjobcentre og andre med fohis pa at fa ledige pajobmarkedet geimem kompe-

tenceLzift og motivation til beskaeftigelse i en branche med fine beskasftigelsesmuligheder. Kvalitet og bmgertil-

fredshed males via Vis.Kvalitet og ligger pa en faktor 8.2, hvilket opfylder afdelingens malsaetning.

Kursusafdelingen har udover den ordinaere AMU-aktivitet udbudt en lang raekke IDV-kurser og konsulentydel-

ser og deltager i flere st0rre regionale udviklingsprojekter.

Arets okonomiske resultater

Arets resultat er et underskud pa 4,5 mio.kr. Det er en afvigelse pa 4,8 mio.kr. i forhold til et budgetteret overshid

pa 0,3 mio.kr.

Den vassentligste arsag til undershiddet er en fortsat nedgang i antal arselever. Forventningen var 960 arselever,

men resultatet er blot 849 arselever, hvilket alene betyder ca. 8 mio.kr. mindre i taxameter tilskud. Sammenholdt

med 2017 er der 60 arselever fserre i 2018, men antallet af hold bar start set vseret pa uasndret niveau hvilket har

resulteret i lavere klassekvotienter.

2018 bar vasret et vanskeligt ar, Allerede tidligt i 2018 var det tydeligt, at elevtallet og denned indtasgtsgmndlaget

afveg veesentligt fra det budgetterede, og det var neidvendigt for den nytiltradte ledelse at foretage en revision af

budgettet med sigte pa at skabe balance i 0konomien. 17 medarbejderejsevnt fordelt pa psedagogiske og admi-

nistrative blev derfor varslet til afsked medio aret. Den akonomiske effekt afdisse opsigelser bar vaeret beskeden

i 2018 pa grund af opsigelsesvarsler m.v, Helarseffekten kommer til udtryk i 2019 budgettet.

Arets indtsegter udgor 116,3 mio.kr., hvilket er 5,9 mio.kr. mindre end i 2017. Driftsomkostningeme udgor 35,7

mio.kr., og det ligger vassentligt under niveauet fra 2017 og ogsa under det oprindelige budget for 2018.

De finansielle udgifter udgor 0,8 mio.kr., hvilket er et markant lavere niveau end i 2017, hvor indfrielsen af et

SWAP-lan belastede de finansielle udgifter med 5,8 mio.kr.

Afskrivningeme udg0r 2,7 mio.kr. og ligger ca. 1,6 mio.h-. lavere end i 2017. Det skyldes, at princippeme for

bygningsafskrivninger er aendret fra at afskrive 100% og linesert, til nu kun at afskrive til en scrapvserdi pa 50%.
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Ledelsesberetning

Hoved- og negletal (mio.kr.)

Resultatopgerelse

Omsaetning i alt

Heraf statsdlskud

Driftsomkostninger

Resultat for finansielle og ekstraordinaere poster

Resultat af finansielle poster

Resultat f0r ekstraordinsere poster

Ekstraordinaere poster

Arets resultat

Balance

Anlsegsaktiver i alt

Omssetningsaktiver i alt

Balancesum

Egenkapital

Langfristet gasld i alt

Kortfristet gasld i alt

Pengestromsforhold

Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet

Finansieringsaktivitet

Pengestom, netto

Likvider prime

Likvider ultimo

Samlet likviditet til radighed

Negletal

Overshidsgrad (%)

Likviditetsgrad (%)
Soliditetsgrad (%)

Arselever (Arselever excl, udlagt aktivitet:)

Grundfortob

Hovedforlob

0vrig i alt
HTX
rov
Arselever i alt

2018

116.3

90.6

(120.1)

(3.7)
(0.8)
(4.5)

0
(4.5)

173.0

56.8

229.8

132,0

60.1

37,7

(5.8)
(3.1)
(3.1)

(12.0)
54.1

42,0

42.0

(3.9)
151
57

320
275
191
62
36

884

2017

122.3

92.1

(129,9)
(7.7)

(6.8)
(14.5)

0
(14.5)

172.5

65.3

237.8

136.6

63.3

37.9

(14.4)
(0.7)

(20.1)
(35,2)
90.7

54.1

54.1

(11.8)
172
57

356
298
203

51
70

978

2016

136.8

106.7

(135.5)
1.3

(2,1)
(0.8)
47.5

46.7

176.1

105.2

281.3

145,1

88.6

47.5

3.8

81.5

(3.5)
81.8

7.6

90.7

90.7

(0.6)
221

52

364
342
223

37
70

1.036

2015

153.6

118.9

(143.4)
10.1

(1.4)
8.8

0
8.8

213,3

26.3

239.6

99.1

91.7

48.8

(2.8)
(0.8)

(4.3)
(7.9)
15.4

7.6

7.6

5.7

58
41

539
302
218

24

1.083

2014

159.2

126.8

(146.7)
12.4

(3.1)
9.3

0
9.3

219,6

27.4

247,0

89.5

99,6

57.9

22.2

(0.3)

(26.8)
(5.0)
20.4

15.4

15.4

5.8

47
36

655
310
264

9

1.238
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Ledelsesberetning

Hoved- og negletal (mio.kr.)

Arsvaerk pr. 100 arselever

Ledelse og administration

0vrige

Lenomkostninger pr. 100 arselever

L0nomkostninger vedr. undervisningens

Gennemf0rsel

L0nomkostninger ovrige

L0nomkostninger pr. 100 arseleveri alt

L0nomkostninger i % af omssetningen

2018

3.9

3.1

2017

3,4

2.6

2016

3.4

2.3

7.1

2,1

9.2

70%

6.4

2,0

8.4

67%

6.0

1.9

7.9

59%

2015 2014

3.4

2.2

2.9

1.9

Negletal til understettelse af god ekonomistyring

Aktivitetsstyring

Arsvserkpr. 100 arselever 20,4

Undervisningsarsvserk pr. 100 arselever 13.4

18.4

12.4

17.6

11.9 11.8 10.2

Kapacitetsstyring*

Kvadratmeter pr. arselev

Huslejeudgifter pr. kvadratmeter

Forsymngsomkostninger pr. kvadratmeter

* Indgar udlejet k\'adratmeter pa 1.846 ml

33.6

0.0

181.0

30.4

0.0

182.8

Finansielstyring

Finansieringsgrad (%)

Andel afrealkreditlan med variabel rente

Andel afrealkreditlan med afdragsfrihed

35

100%

0%

37 50 43 45



Hotel- og Restaurantskolen 13

Ledelsesberetning

Usikkerhed om fortsat drift

Der vurderes ikke at vsere usikkerhed om fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og maling

Der vurderes ikke at veere usikkerhed ved indregning og maling,

Usaedvanlige forhold

Der har ikke vasret usasdvanlige forhold afbetydning i 2018.

Begivenheder efter regnskabsarets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtradt forhold som forrykker vurderingen af arsrapporten.

Forventninger til det kommende ar

Hele direktionen, der bestar af den administrerende direktar, vicedirektor for paedagogisk omrade og vicedirekt0r

for ressourcer, er nytiltradt i 2018. Den administrerende direktor og vicedirektoren for psedagogisk omrade,

prime 2018, mens vicedirektoren for ressourcer f0rst er tiltradt i august 2018. Der er ultimo 2018 igangsat en

st0rre strategiproces med inddragelse afbestyrelsen, branchen og savel medarbejdere som elever fra skolen. Det

forventes, at en ny strategi for skolen vil ligge klar i 1. halvar 2019.

Det godkendte budget for 2019 udviser et underskud pa 7,4 mio.kr.

Der budgetteres med 849 arselever, hvilket er usendret niveau i forhold til de realiserede tal for 2018, Der vil

saledes ogsa i 2019 vasre behov for en tilpasning for at bringe okonomien i balance. Det er imidlertid vurderin-

gen, at der oven pa den store tilpasning i 2018 og henset til skolens forpligtende aktiviteter i 2019 f0rst kan

forventes balance i 2020. Der budgetteres derfor med et underskud pa den aknindelige og labende drift pa

l,0mio.kr.

I budgettet indgar en sserlig pulje pa 5,3 mio.kr. til strategisk udvikling pa skolen med henblik pa at skabe en

fremtidig veekst i elevtallet og en pulje til bygningsmasssige forbedringer og inventar 10,8 mio, kr. til, hvorafde

arlige afskrivninger er budgetteret til 1,2 mio.kr.

Eksklusiv disse beLab vil der saledes kun vsere tale om et underskud pa 1,0 mio.kr.

Likvideme ultimo 2019 er budgetteret til ca. 30 mio.kr., hvilket vurderes at vaere tilstrsekkeligt for gennemforelse

af normal drift afskolen.
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Ledelsesberetning

Malrapportering

Fra 2017 har STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) fastsat, at der skal afrapporteres om resultaterne

og om udvikling pa de omrader og i de ar, der er beskrevet hemnder.

Resultateme er kommenteret overordnet her i malrapporteringen. En nasrmere beskrivelse afudviklingen, arsa-

ger til denne samt initiativer til forbedring Ran \seses i HRS's HP0G 2018, som findes pa hjemmesiden.

Skolen bar gennem de seneste ar oplevet en star aktivitetsnedgang. Denne udvikling skal vendes, og skolen har

derfor hen over arsskiftet 2018/2019 gennemf0rt en star strategiproces med henblik pa at laegge en vaekststrategi

for de kommende ar. Malet er seneste i 2022 at na et niveau pa 1 .200 arselever. Processen bar vasret gennemf0rt

med star involvering afbranchen, medarbejdere og elever. Strategien fastlaegges endeligt at bestyrelsen i foraret

2019

Tabel 1 - Antal arselever i aret

UddannelsesomrSde

Erhvervsuddamielser,

grundforLab

Erhvervsuddannelser,

hovedforl0b

Erhvervsuddannelser,

EUX

Erhvervsuddannelser,

skolepraktik

Gymnasiale uddaimelser,

HTX

Arbej dsmarkedskurser

Aben uddannelse

Andet

Antal arselever i aret

2018

285

268

42

22

62

51

0

118

848

2017

347

294

11

30

49

45

3

129

908

2016

352

342

12

52

37

42

14

115

966

2015

509

302

62

17

44

34

54

1022

2014

655

309

64

9

55

40

63

1195

2013

674

254

68

0

61

38

66

1161

Kilde 2016-2013: Arsrapport 2016.

Kilde 2017-2018: UVM's kvartalsoversigt pa indberetninger.uvm.dk samt beregning (lO.kl. og S.kl.)
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Ledelsesberetning

Malrapportering (fortsat)

Erhvervsuddannelser, Grundforleb:

Der kan desvasrre fortsat konstateres et fald i antal arselever pa gmndforlobet. Antal arselever er saledes faldet

med yderligere 60 fra 2017 til 2018.12019 er der budgetteret med samme niveau som resultatet for 2018 viser.

Arbejdet med rekmtteringen er intensiveret og der er tegn pa at fastholdelsen 0ges sa forhabningen er, at kurven

kan knaskke i 2019.12018 ksempede vi videre med det generelle problem med manglende interesse for erhvervs-

uddannelser, herunder specielt f0devareomradet.

Erhvervsuddannelser, Hovedforleb:

Der er et mindre fald pa 26 arselever fra 2017 til 2018. Der budgetteres med et tilsvarende niveau i 2019.

Erhvervsuddanuelser, EUX:

Pa HRS startede EUX i 2016. Hidtil bar der kun vseret EUX pa emaeringsassistent, men fra 2018 udbydes EUX

pa alle uddannelser, der gennemf0res pa HRS. Omradet er i fortsat udvikling og der forventes en yderligere

fremgangi2019.

Erhvervsuddannelser,skolepraktik:

Det er stor eftersporgsel efter elever i branchen og skolens Praktikcenter bliver fortsat bedre til at fa eleveme ud

i delaftaler samt ordinasre praktikforhold. Det indebserer, at antallet af skolepraktikelever falder. Tendensen for-

ventes at fortsastte i 2019.

Gymnasiale uddannelser, HTX:

Skolens HTX-afdeling er under fortsat udvikling. Der er nu 3 argange og et spor, Malet er flere elever.

Arbej dsmarkedskurser:

Regler pa omradet har gj art det svasrere at rekruttere kursister, specielt fra kommuneme, Til gengseld bar HRS'

Kursusafdeling vasret gode til at skaffe aftaler om efteruddannelse blandt private fimiaer. Det er svaert at vide pa

forhand, hvilke kurser der gennemf0i-es, men der bar vseret fremgang i 2018; der er opstaet behov for hirser, vi

ikke kendte pa forhand.

Aben Uddannelse:

Denne aktivitet har vasret under afl0b, siden den blev lukket afUVM med reformen i 2015. Her i 2018 er der

intet tilbage.
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Ledelsesberetning

IVIalrapportering (fortsat)

Andet:

De relativt mange &rselever under denne overskrift kan samles under den for HRS gmndlaeggende aktivitet;

Rekruttering. Arseleverne er i 2018 fordelt pa f0lgende aktiviteter:

10. klasse

8. klasse"Prqjekt S.klasse"; eleverne er "i l®re" i Madvasrkstedet, i skole pa HRS.

Introduktion (EUD+HTX) Brobygning til HTX

Brobygning til EUD

Faldet fra 2017 til 2018 kan primaert tilskrives et fald pa aktiviteten 10. klasse, Forventningen er en mindre

stigning i den samlede aktivitet i 2019,

Tabel 2 - Frafald pa erhvervsuddannelsemes grundforieb

Frafald opgjort i %

Erhvervsuddannelser,

grundforLab

2017

24.4

2016

25.5

2015

29.4

2014

27.7

2013

27.0

Frafaldet er stadig h0Jt, men siden 2015 er det gaet den rigtige vej.

Der er blevet og bliver fortsat ivasrksat mange imtiativer til yderligere at nedbringe frafaldet. Dette kan der leeses

om i Handleplan for 0get gennemforelse, der ligger pa skolens hjemmeside.

Tal-kilde: www.uddannelsesstatistik.dk: jf. vejledning.

Tabel 3 - Fuldferelsesprocent pa gynmasiale uddannelser

Uddannelse

HTX

2017

88%

2016

82%

2015 2014 2013

Kilde: wwwAiddannelsesstatistik^dk;jf. vejledning.

Afgymnasiale uddannelser gennemf0rer vi pa HRS udelukkende HTX. Ovenstaende er, hvad kilden kan bringes

til at vise. Det er 1. HTX gennemf0relsesprocent.
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Ledelsesberetning

IMalrapportering (fortsat)

Tabel 4 - Arbejdstidens anvendelse, andet af laerernes arbejdstid med elevsamvaer (indikator 1

+ 2) udtrykt i procent af den samlede arbejdstid

Uddannelsesomrade

Erhvervsuddannelser, tekniske

Gymnasiale uddannelser, HTX

2017

43.3

29.7

2016

34.9

8.0

2015

12,9

Kilde: www.uddannelsesstatistilcdk;jf. vejledning.

Pa erhvervsuddaimelseme (EUD) anvender leereme en voksende del afderes arbejdstid sammen med eleveme,

43,3% afarbejdstiden i 2017 sammenholdt med 34,9 % i 2016, Der er usikkerhed, for sa vidt angar registreringen

vedr. EUX. Der tages forbehold for tallene vedr. gymnasiale uddaimelser, HTX. Lserere ansat pa den gymnasiale

uddannelse anvender en del afderes arbejdestid pa undervisning pa EUX. Det er uklart, hvorledes disse timer

indgar i registreringen. Tallene vedr. 2015 og 2016 forekommer meget lave.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Arsrapporten for Hotel- og Restaurantskolen for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler

og principper som fremgar af Finansministeriets bekendtgerelse nr. 116 af 19. febmar 2018 om statens regn-

skabsvaesen (Regnskabsbekendtgarelsen), Finansministeriets 0konomisk Administrative Vejledning

(www.oav.dk) og Kvalitets - og Tilsynsstyrelsens paradigme for arsrapporten 2018 med tilhfzirende vejledning.

Arsrapporten er aflagt i danske kroner,

Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste ar.

Generelt om indregning og maling

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde institutionen,

og aktivets vserdi kan males palideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil fraga institutio-

nen, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt.

Ved f0rste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris, Efterf0lgende males aktiver og forpligtelser som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfolgende.

Visse fmansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effek-

tiv rente over tobetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpns med fradrag af afdrag og til-

lasg/fradrag af den akhimulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle bel0b, der for-

falder ved udl0b. Herved fordeles hirstab og -gevinst over kibetiden.

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden Srsrapporten af-

Isegges, og som be- eller afkrasfter forhold, der eksisterer pa balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgerelsen pa modtagelsestidspunktet. Bygningstaxa-

meter og faellesudgiftstilshid indregnes dog forshidt, da disse tilshid beregnes ud fra tidligere ars aktivitetsni-

veau. Kvartalsvise fomdbetalinger af taxametertilskud vedr0rende det konunende finansar, optages i balancen

som en kortfristet gaeldspost og indtsegtsfgres i det finansar tilskuddene vedr0rer.



Hotel- og Restaurantskolen 19

Anvendt regnskabspraksis

0vrige indtsegter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Afgorelsen af, om indtasgter anses

som indtjent, baseres pa folgende kriterier:

• Der foreligger en forpligtende salgsaftale

• Salgsprisen er fastlagt

• Levering har fundet sted inden regnskabsarets udl0b og

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

I resultatopgorelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskriv-

ninger, nedsknvninger og hensatte forpligtelser samt tilbagef0rsler som folge af sendrede regnskabsmasssige

skan afbelob, der tidligere bar vseret indregnet i resultatopgorelsen.

Den regnskabsmasssige vasrdi afmaterielle anlaegsaktiver gennemgas arligt for at afg0re, om der er indikation af

vaerdifomngelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfaeldet, foretages nedskriv-

ning til den lavere genindvindingsvasrdi.

Leasing

Skolens leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indreg-

nes i resultatopgarelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note,

Segmentoplysninger

I de sserlige specifikationer gives resultatoplysninger pa f0lgende segmenter:

• Indtasgtsdsekket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles bade ved direkte og indirekte opgerelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som forde-

les ved indirekte opgorelse, sker ud fra fordelingsruggler fastlagt ud fra arselevtallet.

Resultatopgorelsen

Omsaetning

Omssetning indregnes i resultatopgerelsen, safremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risi-

koovergang bar fundet sted inden regnskabsarets udgang, bekibet kan opgares palideligt og forventes modtaget.

Der foretages fuld periodisering aftilskudjsevnfor dog afsnittet "Generelt om indregning og maling".
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Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgaet til at opna arets omsaetning, herunder l0n og gager,

0vrige drifitsomkostninger samt afskrivninger mv. pa anlsegsaktiver. Omkostningeme er opdelt pa omraderne:

• Undervisningens gennemforelse

• Markedsf0ring

• Ledelse og administration

• Bygningsdrift

• Aktiviteter med sserlige tilskud

Fordelingsnegler

De indirekte Isererkinsomkostninger, dvs. de l0nomkostninger der er knyttet til Iseremes tidsforbrug til andre

formal end undervisning, fordeles med en fordelingsn0gle baseret pa arselever.

Indirekte Lanomkostninger til ledelse og it-medarbejdere samt afskrivninger vedr0rende it-udstyr fordeles efter

fx samme fordelingsiuggle.

Finansielle poster

Finansielle indtaegter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede

valutakursreguleringer, kursregulering pa vserdipapirer samt amortisering afrealkreditlan.

Ekstraordinaere poster

Ekstraordinaere indtsegter og omkostninger indeholder indtsegter og omkostninger, som hidr0rer fra begivenhe-

der eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinasre drift og som ikke forventes at -vsere af tilbagevendende

karakter.

Balancen

Materielle anlaegsaktiver

Matenelle anlasgsaktiver males 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 bmg.

Afskrivningsgrundlaget, som opgores som kostpris reduceret med eventuel restvserdi, fordeles linesert over ak-

tivemes forventede bmgstid, der udgor:

Bygninger erhvervet efter 1, januar 2011 50 ar

Bygningsinstallationer mv. 5-10 ar

Udstyr og inventar 3-10 ar
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Anvendt regnskabspraksis

Pa bygninger anvendes en scrapvserdi pa 50% indarbejdet i 2018 for f0rst gang. Der afskrives ikke pa gmnde.

Aktiver med en anskaffelsessum pa under 50,000 kr. eksklusive moms omkostningsf0res i anskaffelsesaret.

Tab ved salg af materielle anlaegsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under de enkelte omkostningsgmpper.

Gevinst ved salg af anlsegsaktiver indregnes i resultatopgerelsen under andre indteegter.

Vaerdiansaettelse af anlaegsaktiver

Den regnskabsmsessige vaerdi afmaterielle anleegsaktiver gennemgas arligt for at afgore, om der er indikation af

vserdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskdvning. Hvis dette er tilfasldet, foretages nedskriv-

ning til den lavere genmdvindmgsvasrdi. Genindvmdingsveerdien for aktivet opg0res som den h0Jeste vserdi af

nettosalgsprisen og kapitalvasrdien, Safremt det ikke er muligt at fastsaette genindvindingsvasrdien for det enkelte

aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gmppe afaktiver, hvor det er muligt at opgore genindvin-

dingsvasrdien.

Finansielle anlsegsaktiver

Finansielle anlasgsaktiver, der omfatter andelsbeviser i forsyningsvirksomheder males til dagsvserdien, svarende

til indestaende pa andelskonti i forsyningsvirksomheden.

Afledte finansielle instrumenter (SWAP)

Afledte finansielle instrumenter males ved f0rste indregning i balancen til kostpris og efterf0lgende til dags-

vserdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og langfristet gseld.

Aindringer i dagsvaerdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelseme

for sikring af dagsvserdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, mdregnes i resultatopgerelsen

sammen med asndringer i veerdien afdet sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

^Endringer i dagsvasrdien af afledte fmansielle instmmenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte pa egenkapitalen. Nar de sikrede transaktioner realise-

res, indregnes de akkumulerede aendringer som en del afkostprisen for de pagasldende regnskabsposter.

Varebeholdninger

Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden.

Kostpris for handelsvarer samt ravarer og hjaelpematerialer omfatter kebspris med tillaeg afhjemtagelsesomkost-

ninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender males i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-vasrdi, hvilket her sva-

rer til palydende vaerdi med fradrag afnedskrivning til im0degaelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgores pa gmndlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa institutionens erfaringer fra tidligere ar.

Finansielle gaeldsforpligtelser

For fastforrentede lan, som realkreditlan og lan hos kreditinstitutter indregnes ved lanoptagelsen med det mod-

tagne provenu med fradrag afafholdte transaktionsomkostninger, I efterf0lgende perioder males lanene til amor-

tiseret kostpris svarende til den kapitaliserede vasrdi ved anvendelse af den effektive rente, saledes at forskellen

mellem provenuet og den nominelle vserdi (hirstabet) indregnes i resultatopgorelsen over laneperioden.

0vrige gseldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vassentlighed svarer til nominel vsrdi.

Periodeafgraensningsposter

Periodeafgreensningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtasgter til resultatf0ring i efter-

falgende regnskabsar. Periodeafgraensningsposter males til kostpris,

Pengestremsopgerelse

Pengestr0msopg0relsen viser institutionens pengestomme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finansie-

ringsaktivitet, arets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved arets begyndelse og slutning.

Pengestrem fra driftsaktivitet

Pengestrormne fra driftsaktiviteten opgeres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og

nedskrivninger, hensaettelser samt aendring i driftskapitalen samt renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftska-

pitalen omfatter omssetningsaktiver minus kortfristede gffildsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgar i likvi-

der.

Pengestrem fra investeringsaktivitet

Pengestremme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestomme fra k0b og salg af materielle og finansielle

anlasgsaktiver.

Pengestrem fra finansieringsaktivitet

Pengestromme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestramme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gseldsforpligtelser,
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Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt veerdipapirer under omssetningsaktiver.

Definitioner og opgerelsesmetoder, negletal

Overskudsgrad (%)

Likviditetsgrad (%)

Soliditetsgrad (%)

Finansieringsgrad (%)

Arselever

Arsvasrk

= Resultat f0r ekstraordinasre poster x 100/omssetning i alt

= Omsastningsaktiver x 100/kortfristet gaeldsforpligtelse i alt

= Egenkapital ultimo x 100/samlede aktiver

= Langfristede gseldsforpligtelser x 100/materielle anlaegsaktiver

= Gennemsnitligt antal arselever inkl. deltidselever omregnet til

arselever. En arselev modtager 40 ugers fuldtids undervisning

= Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte
omregnet til heltidsansatte. Arsveerksnormen er 1.924 timer
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Resultatopgerelse

Statstilskud

Deltagerbetaling og andre indteegter

Omsaetning i alt

Undervisningens gennemf0relse

Markedsf0ring

Ledelse og administration

Bygningsdrift

Aktiviteter med sasrlige tilshid

Driftsomkostninger i alt

Resultat f0r finansielle poster og ekstraordinaere poster

Finansielle indtsegter

Finansielle omkostninger

Resultat for ekstraordinaere poster

Ekstraordinsere indtsegter

Arets resultat

Note

1

2

3

4

5

6

7

2018
kr.

90.624.950

25.715.461

116.340.411

(82.389.566)

(757.490)

(18.316.083)

(16.416.591)

(2.204.228)

(120.083.958)

2017
t.kr.

92.105

30.181

122.286

(82.923)

(1.680)

(21.362)

(21,839)

(2.141)

(129.945)

(3.743.547) (7.659)

0 0

(791.867) (6.793)

(4.535.414) (14.452)

0 0

(4.535.414) (14.452)
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Balance pr. 31.12.2018

Grunde og bygninger

Undervisningsudstyr og inventar m.m.

MaterieIIe anlaegsaktiver

Anlaegsaktiver

Varebeholdning

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Periodeafgraensmngsposter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsaetningsaktiver

Aktiver

25

Note

9

2018
kr.

169.481.334

3.555.173

173.036.507

173.036.507

471.592

3.658.583

5,014.830

5.597.468

14.270.881

42.048.001

56.790.474

229.826.981

2017
t.kr.

169.731

2.815

172.546

172.546

493

3.448

1.537

5.681

10.666

54.094

65.253

237.799
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Balance pr. 31.12.2018

Note

Egenkapitalpr.31.12.1990

Egenkapital i 0vrigt

Egenkapital

Realkreditlan

Langfristet gaeldsforpligtelser

Kortfi-istet del af langfristede gseldsforpligtigelser

Gasld til pengeinstitutter

Skyldig Lan

Feriepengeforpligtelse

Undervisningsministeriet

Leverand0rer afvarer og tjenesteydelser

Anden gasld

Periodeafgrsensningsposter

Kortfristede gaeldsforpligtelser

Gaeldsforpligtelser

Passiver

2018
kr.

2017
t.kr.

10

11

12

230.718

131.813,383

132.044.101

60.094.548

60.094.548

3.205.560

0

2.730.819

10.076,968

12.805.031

4.368.289

4.501.665

0

37.688.332

97.782.880

229.826.981

231

136.349

136.580

63,300

63.300

3,101

0

3.470

9.528

11.842

4,459

5.173

346

37.919

101.219

237.799

Pantssetninger og sikkerhedsstillelser

Andre forpligtelser

13

14
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Pengestremsopgorelse

Note

Arets resultat

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:

Af- og nedskrivninger mv.

Gevinst ved salg afmaterielle anlsegsaktiver

Amdringer i driftskapital:

^Endring i varebeholdninger

^Endring i tilgodehavender

Amdring i kortfristet gseld

Pengestremme fra driftsaktivitet

Kjab af materielle anlaegsaktiver

Salg afmaterielle anlaegsaktiver

Pengestremme fra investeringsaktivitet

Amdring i realkreditgseld (afdrag)

^Endring i langfristet gasld (indfrielse af lan)

Pengestremme fra finansieringsaktivitet

Amdringer i likvider

Likvider primo

Likvider ultimo

Likvider ultimo bestar aff0lgende:

Likvider

Bankgasld

Likvider ultimo

2018
kr.

2017
t.kr.

(4.535.414) (14.452)

2.668.403

0

21.355

(3,604.933)

(335.149)

(5.785.738)

(3.158.953)

0

(3.158.953)

(3.101,187)

(0)
(3.101.187)

(12.045.878)

54.093.879

42.048.001

42.048.001

0

42.048.001

4.243

0

(104)
3.426

(7.545)

(14.431)

(862)
168

694

(3.089)

(17.037)

(20.126)

(35.251)

89.345.

54.094

54.094

0

54.094
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Noter

1. Statstilskud

Undervisningstaxameter

Fasllesudgiftstilskud

Bygningstaxameter

0vrige driftsindtaegter

Sasrlige tilskud

2. Deltagerbetaling og andre indtsegter

Deltagerbetaling uddannelser

Anden ekstem rekvirentbetaling

Andre indtasgter

3. Under visningens gennemferelse

L0n og lanafhsengige omkostninger

Afskrivninger

0vrige omkostninger

4. Udvikling og markedsfering

L0n og lanafhasngige omkostninger

0vrige omkostninger

5. Ledelse og administration

L0n og Lanafhsengige omkostninger

0vrige omkostninger

2018
kr.

61.462.041

11.821.912

14.876.402

0

2.464.594

90.624.949

8.938.238

11.476.865

5,300.358

25.715.461

63.163.347

908.963

18.317,255

82.389.565

574,987

182.503

757.490

14.810.500

3.505.584

18.316.084

2017
t.kr.

61.370

17.326

15.463

(2.671)

617

92.105

9.808

14.825

5.547

30.180

62,350

808

19.766

82.923

716

963

1.680

16.179

5.184

21.363
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Noter

6. Bygningsdrift

Lan og kmafhasngige omkostninger

Afskrivninger

0vrige omkostninger

7. Sserlige tilskud

L0n og lonafhaengige omkostninger

0vrige omkostninger

8. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger

Kurstab

2018
kr.

1.715.518

1.759.440

12,941.633

16.416.591

1.476.584

727,644

2.204.228

792,834

33

791.867

2017
t.kr.

1.962

3.436

16.441

21.839

994

1.146

2.140

6.679

114

6.792
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Noter

9. Materielle anlaegsaktiver

Kostpris 01.01.2018

Tilgang i arets l0b

Afgang i arets l0b

Kostpris 31.12.2018

Afskrivninger 01.01.2018

Arets afskrivninger

Afgang i arets l0b

Afskrivninger 31.12.2018

Regnskabsmaessig vaerdi 31.12.2018

Kontantvurdering afgrunde og bygninger 30,09.2017

10. Egenkapital i evrigt

Saldopr. l.januar

Arets resultat

Regulering renteswap

Saldo pr. 31. december

11. Realkreditlan

Del aflanene som forfalder om mere end 5 ar

Del af lanene som forfalder om mindre end 5 ar

12. Gaeld til pengeinstitutter

Aktuel bankgaeld

Grunde og
bygninger

kr.

208.625.816

1.496.868

0

210.122.684

(38.894.605)

(1.746.745)

0

(40.641.350)

169.481.334

159.000.000

2018
kr.

136,348.797

(4.535.414:

0

131.813.383

47.170,286

12.924.262

60.094.548

Udstyr og
inventar

kr.

16.692.467

1.662.085

0

18.354.552

(13.877.721)

(921.658)

0

(14.799.379)

3.555.173

2017
t.kr.

144.900

) (14.452)
5.901

136.349

50.369

12.931

63.300

Oplysning om kassekredit maksimum
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Noter

13. Pantseetninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for realkreditinstitutter 63.300 t.kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmaessige

vasrdi pr. 31.12.2018 udg0r 167.975 t.kr.

14. Andre forpligtelser

Skolen indgar i et administrativt faellesskab for it, ESIS. Udtraeden afdette fsellesskab kan ske til et kalenderar

med 6 maneders frist. Der skal betales ydelser, indtil udtrasden kan ske.
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Saerlige specifikationer

Udlagte aktiviteter

Videresendte tilshid m.v. vedr0rende aktiviteter udlagt til andre

Praktikpladsopsegende arbejde

L0nninger til personale

Andre omkostninger til praktikpladsopsegende arbejde

Personaleomkostninger

L0nninger og gager

Pensionsbidrag

Andre sociale omkostninger

PersonaleSrsvserk

Antal arsvasrk inkl. ansatte pa sociale vilkar 180.4 179.5

Andel i procent ansat p& sociale vilkar

Honorar til revision

Honorar for lovpligtig revision

Andre ydelser

Regulering vedrorende tidligere ar

2018
kr.

0

2.172.852

76.761

2.255.613

68.892.866

11.186.087

1,426.466

81.505.419

2017
t.kr.

0

2.258

48

2.306

69.741

11.087

1.374

82.202

3.0

390,000

40.513

(98.396)

332.117

1.6

378
23

125

526
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Noter

Indtaegtsdeekket virksomhed - IDV

Indtaegter

Direkte og indirekte lonomkostninger

Andre direkte og indirekte omkostninger

Resultat

Akkumuleret resultat fra 2005

2018
t.kr.

3.328

(366)
(1.979)

983

8.658

2017
t.kr.

6.251

(1.392)

(3.411)

1.448

7.675

2016
t.kr.

6.451

(960)
(3.671)

1.820

6.227

2015
t.kr.

10,024

(522)
(7.467)

2.035

4.407

I alt
t.kr.

26.054

(3.240)

(16.528)

6.286

Ved fordeling afindirekte omkostninger er indtaegter anvendt som fordelingsnogle.

Ved fordeling afindirekte omkostninger er omsffitning anvendt indtil 2016 som fordelingsn0gle.

Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningfort i resultatopgarelsen

Nyt

Brugt

I alt

Immaterielle
anlzegsaktiver

kr.

0

0

0

Bygninger
kr.

1.496,868

0

1.496.868

Udstyr
kr.

0

0

0

Inventar

kr.

1.662.085

0

1.662.085

I alt
kr.

3.158.953

0

3.158.953


