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Præsentation af Erhvervsakademi SydVest
Strategi tættere på i 2025
Bestyrelsen på Erhvervsakademi SydVest
vedtog i december 2019 en ny strategi for
Akademiet. Ambitionen er fremadrettet ikke
blot at være tættere på, men også være en
del af udviklingen af det lokale og regionale
erhvervsliv.
For Erhvervsakademi SydVest er videregående uddannelser nemlig fortsat en væsentlig
forudsætning for den vækst og den velstand,
vi ønsker at fastholde - lokalt, regionalt og
nationalt. Danmarks – og regionens – fremtidige vækst er derfor betinget af, at vi udvikler og udnytter vores menneskelige ressourcer bedst muligt. Erhvervsakademi SydVest
ønsker at bidrage til videreudviklingen af de
samlede kompetencer i vores samfund. Med
dette som baggrund er der formuleret følgende vision og mission for Erhvervsakademi
SydVest – en vision og mission der vil være
gældende frem mod 2025:
Vision:
Vi skaber menneskelig, erhvervsmæssig og
samfundsmæssig vækst ved at være en del af
den praksis, der skaber fremtiden.
Mission:
Vi samarbejder målrettet med erhvervslivet
om at udvikle og udbyde den viden og de
uddannelser, der er behov for, for at styrke
vores del af Danmark i den digitale og globale virkelighed og for at bidrage fokuseret til
indfrielse af FN’s verdensmål. Vi gør viden til
virkelighed ved at gøre den anvendelig, og vi
gør mennesker klar til virkeligheden ved at
møde dem, hvor de er, og uddanne og opkvalificere dem.
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For hele tiden at leve op til vores strategiske
vision tages der udgangspunkt i fire strategiske fokusområder:

Faglighed
I en foranderlig verden er det vigtigere
end nogensinde, at Erhvervsakademi
SydVest sikrer en struktureret og
kontinuerlig opdatering af vores viden.
Berettigelse
Vores berettigelse som uddannelsesinstitution hænger uløseligt sammen
med erhvervslivets behov for kvalificeret
arbejdskraft og de studerendes behov
for livslang læring. Vi vil ikke bare være
tættere på – vi vil være en del af praksis.
Engagement
Som uddannelsesinstitution har vi to altafgørende aktiver: Vores studerende og
vores medarbejdere. Vi har en vedvarende ambition om at sikre, at de altid
er tæt på hinanden. Fordi vi tror på, at
læring accelereres; viden virkeliggøres, og
engagementet skabes i samspillet mellem
mennesker – også i en digital tidsalder.
Kendskab
Vi skal i endnu højere grad være opsøgende på relevante samarbejder og netværk som en del af indsatsen for at øge
kendskabet til Erhvervsakademi SydVest
og vores uddannelser. Vi skal altid fremstå
som en stærk og vidende partner i de netværk og øvrige samarbejder, vi indgår i.

Årets faglige resultater 2020

”I princippet burde sådan en omvæltning ikke kunne gennemføres
på så kort tid. Men det lykkedes – ikke fejlfrit – men til næsten alle
studerendes overordnede tilfredshed...”

Der er næppe mange årsrapporter for 2020
som ikke indledes med en henvisning til Covid-19. Denne årsrapport er heller ingen undtagelse i den henseende.
Fra onsdag den 11. marts om aftenen ændredes vilkårene for at drive uddannelsesvirksomhed sig ganske dramatisk, da statsministeren på det berømte pressemøde lukkede
ned for den fysiske undervisning på alle
uddannelser. Torsdag den 12. marts om formiddagen blev de sidste undervisningstimer
afviklet fysisk på akademiet. Allerede den 13.
marts blev den første online undervisning
gennemført, og fra mandag den 16. marts
var al undervisning overgået til online undervisning. Direkte fra den enkelte undervisers
private hjem.
I princippet burde sådan en omvæltning ikke
kunne gennemføres på så kort tid. Men det
lykkedes – ikke fejlfrit – men til næsten alle
studerendes overordnede tilfredshed, hvilket
dokumenteres bedst af uddannelsesministeriets zoom-undersøgelse blandt alle studerende på de videregående uddannelser. Her

ligger akademiet generelt helt i top blandt
erhvervsakademierne og specifikt omkring
Covid-19 angiver langt størstedelen af de
studerende, at de har bevaret studieglæden
efter den første nedlukning i foråret. Et fornemt resultat som i høj grad kan tilskrives en
imponerende indsats af et underviserkorps,
der igennem hele perioden agerede både
agilt og særdeles omstillingsparat.
Covid-19, nedlukning, efterfølgende genåbning med begrænsninger og til allersidst på
året endnu en nedlukning satte naturligvis
rammen om akademiets arbejde i størstedelen af 2020. Skal det skrives kort og lidt
simpelt, så blev ressourcerne koncentreret
om den daglige drift af uddannelserne, mens
eksempelvis implementeringen af strategi
2025, herunder arbejdet med FN’s verdensmål, kom mere i anden række.
En aktivitet, der på ingen måde trådte i
baggrunden, var arbejdet med akademiets
institutionsakkrediteringsansøgning. Gennem
årets første otte måneder arbejdede kvalitetsafdelingen – stærkt suppleret af hele

7

organisationen – med den fortsatte implementering af det nye kvalitetssystem sideløbende med, at ansøgningen blev udarbejdet
og indsendt til akkrediteringsinstitutionen
den 19. september. Efterfølgende var der to
dage i november ”besøg” af det ekspertpanel,
der skal vurdere, om akademiet kan blive institutionsakkrediteret. Besøg i situationstegn
fordi også denne aktivitet var påvirket af
Covid-19, idet besøget blev foretaget online.
Hvilket i øvrigt også gjorde sig gældende for
det andet besøg i februar 2021.
På både kort og lidt længere sigt er denne akkreditering af afgørende betydning for akademiet. Erhvervsakademi SydVest er afskåret fra
at tilføre akademiet nye uddannelser, indtil at
den nuværende ansøgning er blevet vurderet i
akkrediteringsrådet, hvilket er en konkret udfordring i forhold til en række uddannelser. Og
uden en institutionsakkreditering er der næppe en fremtid for akademiet som selvstændig
institution på lidt længere sigt.
Et andet område, der fyldte meget i 2020,
var Smart Academy. Smart Academy var oprindelig navnet på det samarbejde om udbud
af efteruddannelser, der blev igangsat i 2018
af IBA og Erhvervsakademi SydVest. 2020
var udset til året, hvor dette samarbejde for
alvor skulle have luft under vingerne. I stedet
blev det til en hurtig landing, idet IBA kort
inde i 2020 meddelte, at man ønskede at udtræde af den indgåede aftale. Set fra akademiets side var – og er – visionen om et fælles
udbud af efteruddannelser fortsat det rigtige.
Men de to organisationer var øjensynligt ikke
de rigtige til at gennemføre visionen. Uenighederne fik større fokus end mulighederne,
og udgangen blev derfor, at Erhvervsakademi
SydVests bestyrelse og direktion tiltrådte en
aftale om en afslutning af samarbejdet.
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En del af aftalen bestod i, at akademiet overtog rettighederne til navnet Smart Academy
fra den 15. juni. Fra medio april frem til den
15. juni pågik der derfor et stort arbejde i
efteruddannelsesafdelingen – suppleret af
vores IT-medarbejdere – med at udvikle egen
hjemmeside for Smart Academy med kursusbeskrivelser, kursusudbud mv. Samtidig
blev skinnerne lagt til en ny organisering af
afdelingen, og der blev ansat en ny chef for
afdelingen den 1. august.
Optaget på fuldtidsuddannelserne var en
smule mindre end i 2019. Billedet dækker
over store forskelle på de enkelte uddannelsesområder. På IT-området er der fortsat
fuldt hus på uddannelsen til datamatiker, der
ekstraordinært fik tilført syv ekstra pladser
i forbindelse med en politisk aftale om flere
studiepladser på alle landets uddannelser,
og uddannelsen til finansøkonom fortsætter
det rekordstore optag med næsten 150 nye
studerende. De fleste øvrige uddannelser
havde uændret optag eller en mindre tilbagegang. Det tekniske område er fortsat stærkt
udfordret. Erhvervsakademiuddannelserne til
produktionsteknolog, el-installatør og driftsteknolog i Esbjerg optog samlet set mindre
end 30 studerende, hvilket skal ses i forhold
til over 90 studerende i de bedste år. Og noget overraskende skuffede optaget på uddannelsen til produktionsteknolog i Sønderborg
også i 2020. Årsagerne hertil er formentlig
flere: Dels færdiggør færre en faglig uddannelse – hvorfra hovedparten af de studerende primært rekrutteres på disse uddannelser
– dels er beskæftigelsesmulighederne for de
faglærte fortsat gode, og endelig må det konstateres, at konkurrencen fra Maskinmesterskolen i Esbjerg fortsat er markant.

Positivt er det at...
•

•

•

•

Akademiet igen kom godt ud af et år økonomisk set. Akademiet hviler derfor på et meget
stærkt økonomisk fundament. Årets resultat
blev bedre end forventet, grundet en række
forskellige faktorer: Den førnævnte politiske
aftale om flere studiepladser påvirkede resultatet positivt med næsten 5 millioner kr.,
Smart Academy kom trods et meget omskifteligt år ud med et overskud på en million kr.
mere end forventet, og en lang række omkostninger blev mindre end forventet grundet Covid-19 situationen.
Akademiet – trods lidt manglende fokus på området – bidrog positivt til klimaforbedringerne
i form af mindre udledning af CO2. Primært i
form af en sidegevinst som følge af overgangen fra fysiske aktiviteter til onlineaktiviteter. Akademiets medarbejdere kørte simpelthen 150.000 km mindre for at udføre deres
opgaver. Et tal der skal ses i forhold til et
samlet kørselsforbrug på 260.000 km i 2019.
Dertil kommer de ikke-kørte km, når medarbejderne arbejder hjemmefra og ikke skal
køre ind på akademiet.
Online-undervisning er nu blevet integreret
i alle underviseres værktøjskasse. Alle undervisere er nu i stand til at skifte mellem
fysisk undervisning og online-undervisning.
Læringskurven har helt sikkert været stejl for
flere, men udfordringerne er imødegået, og
langt størstedelen af underviserne har formået
at ændre deres fysiske undervisning til en
velfungerende undervisning online.
At den førnævnte Zoom-undersøgelse af de
studerendes tilfredshed og trivsel, foretaget
af Uddannelses- og Forskningsministeriet,
igen beviste, at akadmiets strategi med at
være ”tættere på” med klasserumsundervisning som den primære pædagogiske tilgang
er en rigtig vej at gå. Vurderingen ”meget god”
er gennemgående omkring selve undervis-

ningen og undervisernes engagement, og på
trods af at Covid-19 har udfordret de studerendes trivsel, vurderes trivslen på akademiet
også helt i top blandt erhvervsakademierne.
•

At Smart Academy fik udvidet aktiviteterne
med et gratis inspirationsunivers. I universet
stilles særligt podcast’ gratis til rådighed for
alle. Tilmed er det lykkedes at tiltrække en
lang række topchefer og forskere til at deltage
i disse podcast, og Smart Academy medvirker dermed til at give både relevant og aktuel
viden til virksomheder og medarbejdere i vores
område. Smart Academy medvirker dermed
særdeles aktivt til at realisere Erhvervsakademi
SydVests vision om at være en del af virkeligheden.

•

At der på politisk niveau har været stor interesse og opbakning til uddannelsesområdet;
lokalt, regionalt og nationalt. Efter en lang
periode med omprioriteringsbidrag og nedskæringer fornemmes der en langt mere
offensiv tilgang til uddannelsesområdet.
Nationalt blandt andet i form af førnævnte bevilling til oprettelsen af ekstra studiepladser og
ikke mindst en intensiveret debat om sikring
af videregående uddannelser i hele landet.
Lokalt eksempelvis i form af oprettelsen af
Education Esbjerg i Esbjerg og i Sønderborg i
form af et tæt samarbejde mellem kommune,
erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

•

At der hurtigt i forbindelse med nedlukningen
i foråret blev taget hånd om iværksættelse af
bygningsforbedringer, ligesom større forbedringer inden for IT-området blev iværksat og
udført under nedlukningen af akademiet. Det
betyder, at både studerende og medarbejdere
i genåbningerne og fremadrettet kan møde ind
til bygninger, som både opleves og føles tidssvarende. Det er godt for akademiets samlede
trivsel.
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Årets økonomiske resultat
Årsregnskabet 2020 udviser et overskud på
11,6 mio. kr. Nedenfor ses udviklingen i årets

resultat samt sammenhængen mellem årets
resultat og årets resultat før særlige poster:

Årets økonomiske resultat

2020

2019

Årets resultat

11,6

8,6

Ingen periodisering af midler til udvikling og evidens (inkl. indirekte omk.)

0,0

- 0,1

Kursregulering af værdipapirer ifm. indfrielse

0,0

0,5

Tilskud til flere uddannelsespladser som følge af Covid-19

-5,1

0,0

Balancekrav vedr. udenlandske studerende

0,3

0,5

Opregulering af feriepengeforpligtelsen primo

-0,6

0,0

Årets resultat før særlige poster

6,2

9,5

Årets resultat før særlige poster ligger over
det strategiske mål, hvorfor resultatet betragtes som tilfredsstillende.
Indtægterne i regnskabet 2020 er bogført
efter STÅ princippet, hvilket betyder, at de er
baseret på studerende med opstart i september 2019 og februar 2020.
Udgifterne i regnskabet er baseret på de faktiske udgifter til studerende med opstart i
februar 2020 og september 2020.
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Frascatiopgørelse
Erhvervsakademi SydVest har modtaget FFL13 puljemidler (Frascati) på 2,51 mio. kr. fra
Uddannelses- og Forskningsministeriet til
forsknings- og udviklingsaktivitet.
I 2020 har Erhvervsakademi SydVest afholdt
direkte omkostninger af midlerne for 2,5 mio.
kr. og yderligere 0,51 mio. kr. til indirekte omkostninger.
Tilskuddet giver et negativt resultat på

0,5 mio. kr. i 2020. Det betyder, at det akkumulerede resultat reduceres til 1,98 mio. kr.

Angivet i mio. kr.

Nedenstående tabel viser forbruget af FFL-13
puljemidlerne:

2016

2017

2018

2019

2020

Modtaget tilskud fra UFM

2,38

2,4

2,46

2,48

2,51

Forbrug af tilskud fra UFM

-1,5

-1,62

-2,06

-2,07

-2,5

-0,35

-0,37

-0,29

-0,34

-0,51

Resultat

0,53

0,41

0,11

0,07

-0,50

Akkumuleret resultat

1,89

2,3

2,41

2,48

1,98

Indirekte omkostninger (23%)

Balancekrav vedrørende udenlandske studerende i 2020 er i negativ retning. I 2020 er der
periodiseret 0,2 mio. kr. I den nævnte periode
er der en ubalance mellem ind- og udgående
med i alt 10 studerende.

pligtelsen pr. 31. december 2019 skulle være
0,626 mio. kr. højere. I henhold til vejledninger fra Økonomistyrelsen samt Uddannelsesog Forskningsministeriet er denne øgede forpligtelse bogført direkte på egenkapitalen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke forekommet usikkerheder ved indregning af måling i årsrapporten.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af årsrapporten.

Usædvanlige forhold
Erhvervsakademi SydVests aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020
samt resultatet af Erhvervsakademi SydVests
aktiviteter og pengestrømme for 2020 er ikke
påvirket af usædvanlige forhold.
I forbindelse med den nye ferielov, som betyder at arbejdsgiverandelen af pensionsbidraget nu skal indgå i beregningsgrundlaget for
feriepengeforpligtelsen, har denne ændring i
beregningsgrundlaget medført en højere forpligtelse end tidligere, hvorfor feriepengefor-

Budget 2020
Resultatet i 2020 er højere end budgetteret.
Det skyldes hovedsageligt tilskud til flere uddannelsespladser som følge af Covid-19, regulering af feriepengeforpligtigelsen, en stærk
omkostningsbevidsthed i alle afdelinger, og
ingen ekstraordinære omkostninger.
Økonomiske forventninger til 2021
For 2021 forventes et positivt resultat på 2,1
mio. kr., som er et lavere niveau end i 2020.
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Ved Erhvervsakademi SydVest er omdrejningspunktet for FoU videnkredsløbet mellem
erhverv, uddannelse og forskning de projekter, som udføres af skolens undervisere og
videnmedarbejdere. Det foregår oftest i samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og andre videninstitutioner, både

lokalt, nationalt og internationalt. Arbejdet
med FoU projekter kompetenceudvikler adjunkter og lektorer og er med til at videreudvikle og styrke uddannelsernes videngrundlag
og er en essentiel del af uddannelsernes videnkredsløb. De tildelte midler er alle forbrugt til
formålet.

Nedenfor eksempler på udvalgte projekter:

Energiteknisk
bæredygtighedsoptimering

Udvikle en model/et system til energiteknisk optimering af
forskellige bygningstyper.

DigiGrow II

Afdækning af fremtidige digitale krav til SMV’er i Syddanmark.

Inn2power

Styrke innovationskapaciteten og kompetencerne hos SMV’er
inden for offshore vindsektoren i landene rundt om Nordsøen

InProReg

Styrke den regionale konkurrencedygtighed inden for produktion i
Syddanmark og Nordtyskland.

Locals & hostmanship
– A tourists quest for
meaningful experiences

Hvordan de lokale i en by kan bidrage til en unik og autentisk
rejseoplevelse for turister.

TourNord

Et nordisk samarbejde om at forbedre uddannelser indenfor
turismen.

Modeindustriens omstilling

Bæredygtig omstilling indenfor modeindustrien med fokus på det
led i værdikæden med størst aftryk, nemlig brugsfasen.

LEDELSESBERETNING
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Kvalitetstilskud
Erhvervsakademi SydVest har modtaget
kr. 565.390 i kvalitetstilskud i 2020.
Beløbet er øremærket til initiativer, der understøtter anvendelsen af faglige tilbagemeldinger (feedback) og/eller anvendelsen af
teknologi på uddannelserne.
Erhvervsakademi SydVests generelle pædagogiske tilgang til læring og undervisning understøtter i høj grad de studerendes ønsker
om feedback, hvilket hidtil er dokumenteret

årligt i akademiets studietilfredshedsmålinger. Den pædagogiske tilgang i form af klasserumsundervisning, onlineundervisning, generelle samtaler mellem de studerende og en
klassekoordinator samt tilbagemeldinger på
projektforløb mv. har bevirket, at akademiet i
det nyligt gennemførte Uddannelseszoom får
et meget tilfredsstillende resultat.
Tilgangen til læring suppleres med et øget
brug af teknologi i undervisningen. I 2020 har
der særligt været fokus på:

• Implementering af Airtame, et værktøj til trådløs opkobling på
projektorer samt skærme
• Opgradering af projektorer i undervisningslokaler
• Oprettelse af ”Zoombokse” på akademiet til afholdelse af møder, eksamen mv.
• Oprettelse af studie til optagelse af Podcast
• Opgradering af hjemmearbejdspladser til digitalundervisning hjemmefra
• Opgradering af wirefire på de to lokationer
• Opsat præsentationsskærme til de studerende på de to lokationer

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetning
Årets regnskabsmæssige resultat
Hoved- og nøgletal:
2020

2019

2018

2017

2016

(tkr.)

(tkr.)

(tkr.)

(tkr.)

(tkr.)

Resultatopgørelse
Omsætning

114.519

112.793

116.094

115.207

108.670

-102.560

-103.242

-109.604

-104.879

-100.596

11.959

9.551

6.490

10.328

8.074

-393

-1.000

-2.364

-2.566

-1.099

11.567

8.551

4.127

7.762

6.975

Anlægsaktiver

69.201

70.700

66.187

64.746

66.110

Omsætningsaktiver

57.793

49.475

47.840

51.477

46.026

126.994

120.175

114.028

116.223

112.136

71.584

60.643

52.092

47.394

37.437

0

0

0

0

0

Langfristede gældforpligtelser

29.882

30.951

31.798

41.548

44.691

Kortfristede gældsforpligtelser

25.528

28.580

30.138

27.281

30.009

9.179

8.785

7.253

5.800

11.476

Investeringsaktivitet

-313

-6.097

-2.828

0

-161

- heraf investering i materielle aktiver

-313

-6.103

-2.828

0

-161

-1.066

-771

-9.728

-1.521

-1.601

7.801

1.916

-5.303

4.279

9.715

Overskudsgrad %

10,1

7,6

3,6

6,7

6,4

Likviditetsgrad %

357,6

258,2

233,1

293,0

221,5

Soliditetsgrad %

56,4

50,5

45,7

40,8

33,4

Finansieringsgrad %

43,2

43,8

48,0

64,2

67,6

Gældsfaktor %

26,1

27,4

27,4

36,1

41,1

Omkostninger
Resultat før fin. og ekstraord. poster
Finansielle poster
Årets resultat

Balance

Balancesum
Egenkapital ultimo
Hensatte forpligtigelser

Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet

Finansieringsaktivitet
Pengestrøm, netto

Nøgletal
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2020

2019

2018

2017

2016

STÅ

STÅ

STÅ

STÅ

STÅ

960,23

990,00

1.022,19

1.047,50

986,50

- Heraf teori STÅ - undervisning
udlagt til andre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Heraf teori STÅ - undervisning
gennemført for andre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,00

137,00

138,75

138,00

128,50

- Heraf praktik STÅ - undervisning
udlagt til andre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Heraf praktik STÅ - undervisning
gennemført for andre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.093,23

1.127,00

1.160,94

1.185,50

1.115,00

Studieaktivitet - ordinære
videregående uddannelser
Teori - STÅ

Praktik-STÅ

Studenterårsværk i alt ekskl.
udlagt underv. til andre
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2020

2019

2018

2017

2016

STÅ

STÅ

STÅ

STÅ

STÅ

356,60

405,45

404,79

415,88

316,93

33,25

36,17

32,51

41,06

29,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Åben uddannelse - Ikke videregående
niveau/øvrige uddannelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Heraf åben uddannelse
- undervisning udlagt til andre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356,60

405,45

404,79

415,88

316,93

Studieaktivitet - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Øvrige uddannelser i alt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,87

10,26

14,41

10,59

73,32

1.451,70

1.542,71

1.580,14

1.611,97

1.505,25

virksomhed (omsætning, kr.)

187

1.026

1.441

1.083

4.253

Antal dimittender*

518

528

525

536

464

12.135

12.135

12.135

12.135

11.835

Studieaktivitet - åben uddannelse
Åben uddannelse
- Videregående uddannelser
- Heraf åben uddannelse
- undervisning udlagt til andre
- Heraf åben uddannelse
- undervisning gennemført for
andre institutioner

- Heraf åben uddannelse
- undervisning gennemført for
andre institutioner
Åben uddannelse i alt

Studieaktivitet - øvrige uddannelser

Studieaktivitet
Indtægtsdækket virksomhed*
Studieaktivitet i alt

Indtægtsdækket virksomhed
Studieaktivitet - indtægtsdækket

Bygningsareal, m2 (brutto)

*I 2017 er USB’erne flyttet fra Indtægtsdækket virksomhed til Teori STÅ og praktik STÅ.
*I 2017 er antal dimittender incl. USB’er
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2020

2019

2018

2017

2016

Årsværk

Årsværk

Årsværk

Årsværk

Årsværk

121,28

127,28

129,12

130,13

118,77

Ansatte på sociale klausuler

3,79

3,99

3,82

4,03

5,08

Sociale klausuler i % af akademiet i alt

3,03

3,04

2,87

3,00

4,10

98,13

103,95

107,07

109,95

101,84

1,14

1,02

1,03

1,01

0,42

14,63

14,59

13,82

10,51

10,03

Kantine

2,45

2,49

2,58

2,57

2,16

Bygningsdrift

3,02

2,99

3,03

3,13

2,47

Særbevillinger

1,93

2,24

1,59

2,96

1,84

Akademiet i alt

8,55

8,45

8,34

8,28

8,05

Indeks

106

105

104

103

100

Uddannelse

6,92

6,90

6,92

7,00

6,90

Indeks

100

100

100

101

100

0,08

0,07

0,07

0,06

0,03

Indeks

233

233

233

226

100

Ledelse, administration, intern service

1,03

0,97

0,89

0,67

0,68

Indeks

152

142

131

98

100

Kantine

0,17

0,17

0,17

0,16

0,15

Indeks

113

113

116

112

100

0,21

0,20

0,20

0,20

0,17

118

118

117

119

100

Særbevillinger

0,14

0,15

0,10

0,19

0,12

Indeks

109

119

83

151

100

Medarbejdere, årsværk:
Akademiet i alt ekskl. sociale klausuler

Medarbejdere, årsværk, fordelt på:
Uddannelse
Markedsføring
Ledelse, administration, intern service

Årsværk pr. 100 STÅ/årselever:

Markedsføring

Bygningsdrift
Indeks
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2020

2019

2018

2017

2016

(tkr.)

(tkr.)

(tkr.)

(tkr.)

(tkr.)

Lønomkostninger til uddannelse

-65.899

-64.010

-63.079

-63.752

-60.939

Lønomkostninger øvrige

-14.747

-15.878

-17.039

-14.258

-13.123

Lønomkostninger i alt

-80.646

-79.888

-80.118

-78.010

-74.062

Lønomkostninger til uddannelse

-4.646

-4.249

-4.076

-4.058

-4.130

Lønomkostninger øvrige

-1.040

-1.054

-1.101

-908

-889

Lønomkostninger i alt

-5.685

-5.303

-5.177

-4.966

-5.019

-74.812

-73.928

-77.623

-78.342

-72.873

-2.493

-2.827

-2.324

-2.256

-2.226

Ledelse og administration

-10.695

-10.638

-10.275

-10.027

-9.890

Bygningsdrift

-10.432

-10.450

-12.127

-9.322

-10.038

Lønomkostninger:

Lønomkostninger pr. 100
STÅ/årselever:

Omkostninger:
Undervisningens gennemførelse
Markedsføring

Omkostninger pr. 100
STÅ/årselever:
Undervisningens gennemførelse

-5.274

-4.907

-5.016

-4.987

-4.939

Markedsføring

-176

-188

-150

-144

-151

Ledelse og administration

-754

-706

-664

-638

-670

Bygningsdrift

-735

-694

-784

-593

-680
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Forventninger til 2021
For at blive i samme spor: Ikke mange årsrapportsafsnit om forventningerne til fremtiden undlader at henvise til Covid-19. Heller
ikke hos os.
For 2021 er startet med endnu en nedlukning
af uddannelsesinstitutionerne. I skrivende
stund er nedlukningen endnu ikke ophørt,
og de første to måneder er igen gennemført
med ren online-undervisning. Rent fagligt
skal de studerende nok nå deres læringsmål,
men den sociale del af det at være studerende og de studerendes trivsel er på ingen
måde den samme. Hvordan det vil påvirke
eksempelvis fastholdelsen af vores studerende er uvist. Specielt usikkert er det nok
omkring optaget på de uddannelser, der også
startede den 1. februar. Her er der ikke skabt
et fysisk socialt fællesskab, og de internationale studerende kan end ikke komme ind
i landet endnu. Derfor venter der en stor
opgave i at skabe gode sociale rammer med
blandt forskellige trivselsaktiviteter, når der
genåbnes igen.
I forlængelse af Covid-19 situationen og overgangen til online-undervisning traf bestyrelsen en beslutning om at prøve at udbyde online-fuldtidsuddannelser på mere permanent
plan. Der udbydes derfor – i første omgang
sideløbende med de traditionelle fysiske udbud – onlineudbud på fire-fem uddannelser
til efteråret. I en tid hvor akademiet ser ind i
demografiske udfordringer lokalt, er det håbet, at onlineudbud ikke alene kan tiltrække
nye segmenter af studerende, men også sikre
bedre integrationsmuligheder på uddannelserne mellem Esbjerg og Sønderborg.
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Årets helt afgørende begivenhed for akademiet bliver afgørelsen i akkrediteringsrådet
den 30. september 2021. En godkendelse
eller en betinget godkendelse vil bevirke,
at Erhvervsakademi SydVest ikke bare kan
fortsætte som selvstændig uddannelsesinstitution, men også begynde arbejdet med at få
tilført flere uddannelser til Esbjerg og Sønderborg. Eksempelvis den længe efterspurgte
uddannelse til finansbachelor eller uddannelsen til energiteknolog. Sidstnævnte uddannelse vil være særdeles relevant i relation til
den grønne omstilling.
Akademiets egen indflydelse på resultatet
af ansøgningen er frem mod afgørelsen ret
begrænset. Begge besøg af ekspertpanelet
er gennemført, og bortset fra eventuelt få
supplerende skriftlige spørgsmål fra panelet
må vi nu afvente panelets foreløbige rapport, der kommer i høring den 7. juni 2021.
Den kan vi kommentere på indtil udgangen
af juni. Herefter oversendes rapporten til
rådets endelige behandling.
For Smart Academy gælder det om at fastholde den positive energi og den positive
udvikling, der er skabt med en ny organisation, et generationsskifte og med en ændret
tilgang til uddannelses- og vidensformidling.
Fokus på at være en del af virkeligheden skal
fortsættes, og Smart Academy skal kendes
for ordentlighed, fleksibilitet og stor kundetilfredshed.

Rammekontrakt for 2020
Rammekontrakten er et velfungerende
overordnet styringsværktøj mellem
Erhvervsakademi SydVest og Uddannelsesog Forskningsministeriet. Rammekontrakten evalueres løbende internt på Erhvervsakademi SydVest og afrapporteres årligt
til ministeriet, og efterfølgende afholdes
dialogmøde mellem de to parter. Seneste
dialogmøde er afholdt i november 2020.

Akademiet har efter dialogmødet modtaget
en positiv tilbagemelding på arbejdet med
de strategiske mål. Sideløbende med denne årsrapport er der indsendt en længere
redegørelse om fremdriften i arbejdet
med de strategiske mål, og nedenstående
afrapportering af de fire strategiske mål er
en sammenfatning af denne redegørelse.

Strategisk mål 1

Tilfredse studerende med stort læringsudbytte

1

Målet skal opfyldes gennem fokus på at øge studieintensiteten, styrke
kvaliteten i undervisningen, øge anvendelsen af digitale læringsformer
samt styrke de studerendes internationale kompetencer.

Det er akademiets vurdering, at vi har opnået
den fremgang, der var muligt i den strategiske rammekontrakts første tre år.
Af Læringsbarometerundersøgelsen fremgår
det, at de studerende vurderer, at de har et
samlet ugentligt timeforbrug for studierelaterede aktiviteter på 35 (median), hvilket er
en nedgang på -1 fra målingen i 2018.
Akademiet monitorerer kontinuerligt de studerendes aktiviteter, og hvis vi ser på 2020,
så er de studerende blevet tilbudt den rette
mængde undervisning, men på grund af

Covid19-situationen har vi ikke kunnet gennemføre de læringsaktiviteter, der kræver,
at vi er sammen fysisk, eksempelvis omkring
virksomhedsbesøg, værkstedsarbejde og studieture både i Danmark og udlandet.
Akademiet ser det ikke som en løsning at
tilbyde flere undervisningslektioner til de
studerende. Set i lyset af Covid19-situationen og de studerendes vurdering af deres
studieaktivitet vil vi allokere flere ressourcer
til eksempelvis mentorordning og vejledning.
Med afsæt i de muligheder Covid19-situationen har skabt i forhold til eksempelvis online
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undervisning, ser akademiet ind på, hvordan
en studieuge skal planlægges fremadrettet
for at øge de studerendes studieintensitet.
Akademiet er meget opmærksomme på at
fastholde de studerendes trivsel, og opmærksomheden er skærpet under Covid19-situationen. Studievejledningen er intensiveret for
de studerende med udvidede åbningstider og
mulighed for dispensation til fysisk fremmøde. På de enkelte uddannelser har vi arbejdet
kreativt med at fastholde trivslen og det sociale miljø, og der er gennemført onlinetiltag
med alt fra fællesspisning, fælles gåture, fælles banko og konkurrencer.
For at øge anvendelsen af digitale læringsformer har akademiet i 2020 haft fokus på at
styrke den pædagogiske og didaktiske udvikling, herunder undervisernes kompetencer
inden for anvendelse af forskellige digitale
værktøjer. Akademiet har blandt andet ansat

en udviklingskonsulent med fokus på det
digitale område for at sikre, at projektporteføljen afspejler akademiets strategiske fokus
på digitaliseringsindsatsen. Derudover har
akademiet et stort fokus på koblingen mellem pædagogik og digitalisering.
På hardware og softwaresiden er investeret
i Padlet, LinkedIn Learning, airtames, iPads
med pen og meget andet, der skal styrke anvendelsen af digitale læringsformer, ligesom
de studerende er tilbudt valgfag på tværs
af uddannelser inden for webudvikling, programmering og videoproduktion
I 2020 har det ikke været muligt at gennemføre studieophold i udlandet for hverken
studerende eller undervisere på vanlig vis på
grund af Covid19-situationen. Akademiet har
haft meget få studerende i praktik i udlandet,
og alle internationale aktiviteter og ophold er
blevet aflyst.

Strategisk mål 2

Både danske og internationale dimittender skal hurtigt finde
beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
Målet om at styrke dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet skal
opfyldes ved at skærpe uddannelsernes profil og faglige progression,
så både de studerendes og arbejdsmarkedets behov imødekommes.
De internationale dimittender ønsker vi at integrere på det lokale
arbejdsmarked gennem praktik i danske virksomheder.

Det er akademiets vurdering, at vi har opnået
den fremgang, der var muligt i den strategiske rammekontrakts første tre år.
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Akademiet må konstatere, at ledighedsgraden for dimittenderne er steget fra 10,6% til
13,0% til trods for, at sektorgennemsnittet er

steget minimalt. Vi har kontinuerligt dialog
med erhvervslivet, brancheorganisationer
og fagorganisationer i regi af vores uddannelsesudvalg og tilpasser uddannelsernes
indhold løbende, så det afspejler udviklingen
i de forskellige brancher og erhverv.
I forhold til akademiets internationale dimittenders beskæftigelse, er beskæftigelsen
steget fra 14,7% til 19,5% for dimittender fra
2016. I vores regionale erhvervsliv er der i
høj grad behov for engelsksprogede medar-

bejdere, og flere af de større internationale
virksomheder udtrykker vigtigheden af, at
der fortsat er en vis rekrutteringsmasse af
både danske og internationale dimittender
Også i 2020 har akademiet kommunikeret
aktivt med det lokale erhvervsliv om, at der
er internationale dimittender til rådighed,
og det er akademiets oplevelse, at det har
været medvirkende til at udvide gruppen af
virksomheder, der ønsker at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Strategisk mål 3

Styrket videngrundlag i uddannelserne – både i de ordinære
uddannelser og efter-/videreuddannelser
Målet skal opfyldes gennem fokus på en bedre kobling mellem
forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter (FUI), det
lokale erhvervssamarbejde og undervisningen for at fremme
et styrket videngrundlag i uddannelserne og viden omsat til
praksisnær udvikling.

Det er akademiets vurdering, at vi har opnået
den fremgang, der var muligt i den strategiske rammekontrakts første tre år.
I et år med mange udfordringer forbundet
med Covid19-situationen har akademiet haft
fokus på at få overgangen til online undervisning til at fungere, og der er taget beslutning
om at prioritere undervisningsaktiviteter
fremfor udviklingsaktiviteter. Prioriteringen
er sket både med afsæt i at støtte underviserne i at få den daglige undervisning til at
fungere og på baggrund af, at det har været
anerkendt, at FUI-aktiviteter kunne udskydes

3

grundet det ekstraordinære arbejdspres.

Den faste videndag er afholdt online og med
fokus på udvikling og videndeling. Som en
del af videnstrategien prioriteres FUI aktiviteter, der har et tilbageløb til uddannelserne
og samtidig er med til at sikre den praksisnære udvikling.

Den nyansatte videnmedarbejder i afdelingen
for Viden og Erhverv skal være med til at
sikre styrkelsen af videngrundlaget inden for
det digitale område.
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Strategisk mål 4

Flere studerende skal fuldføre deres uddannelse
Målet skal opfyldes gennem fokus på fastholdelse, at nedbringe
frafald og forbedre uddannelsesvalg for at understøtte, at flere
studerende gennemfører deres uddannelse. Vi ønsker endvidere
at arbejde med effektmålet gennem undervisernes engagement
og motivation samt gennem Studievejledningen.

Det er akademiets vurdering, at vi har opnået
den fremgang, der var muligt i den strategiske rammekontrakts første tre år.
Akademiets egne frafaldsdata viser en lille
stigning på 0,6 procentpoint i 1. års frafald
for de studerende, der havde studiestart i
2019. Det betragter vi som et positivt resultat set i lyset af Covid19-situationen, og vi
tilskriver det de indsatser, der er iværksat for
at sikre de studerendes trivsel – både før og
efter nedlukningen.
Akademiet har styrket studievejledningen
med yderligere en medarbejder, der blandt
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andet skal følge op på frafald og frafaldstruede studerende, ligesom medarbejderen skal
være med til at styrke fastholdelsen af studerende og identificere frafaldsårsager.
I Uddannelseszoom 2020 giver akademiets
studerende udtryk for, at til trods for, at de
har haft det svært under nedlukningen, og
Covid19-situationen fjerner noget af glæden
ved at uddanne sig, så fungerer deres hverdag på uddannelsen godt. Vi ser det som et
positivt udtryk for den store indsats, akademiets undervisere gør for at sikre de studerende en god uddannelse.

REGNSKAB
REGNSKAB
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Erhvervsakademi SydVest
er udarbejdet i overensstemmelse med de
regnskabsregler og principper som fremgår
af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116
af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen) og de
nærmere retningslinjer i Finansministeriets
Økonomisk Administrative Vejledning
(https://oes.dk/oekonomi/oeav/).
Årsrapporten for Erhvervsakademi SydVest
er aflagt i danske kroner. Primokorrektion se side 31.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt
i det historiske kostprisprincip.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan
måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt
regnskabspost i det efterfølgende.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser
måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over
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løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det
nominelle beløb, der forfalder ved udløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinst over
løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til
forudsigelige tab og risici, der fremkommer,
inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og
udgifter som udgangspunkt i det regnskabsår,
som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.
Taxametertilskud indregnes således i det
regnskabsår, de vedrører i henhold til tilskudsreglerne.
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, og
• indbetalingen er modtaget eller kan med
rimelig sikkerhed forventes modtaget.
Indtægter indregnes herudfra i resultatopgø-

relsen i takt med, at de indtjenes, herunder
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi
eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der
er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materielle
anlægsaktiver, hvor institutionen har alle
væsentlige risici og fordele forbundet med
ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes
i balancen til dagsværdi af leasingaktivet,
hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne
er lavere, anvendes nutidsværdien af de
fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien
anvendes leasingaftalens interne rentefod
som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet
værdi for denne. Finansielt leasede aktiver
af- og nedskrives som institutionens øvrige
materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse
indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som
operationel leasing. Ydelser i forbindelse
med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets
løb omregnet til transaktionsdagens kurs.
Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som
en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære
poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet
på balancedagen, omregnes til balancedagens
kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og
transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Segmentoplysninger
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:
• Indtægtsdækket virksomhed - IDV
Poster, som fordeles både ved direkte og
indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i
alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt
ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte
segmenter.

Resultatopgørelsen
Omsætning
Omsætning indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt de generelle kriterier er opfyldt,
herunder at levering og risikoovergang har
fundet sted inden regnskabsårets udgang,
beløbet kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget. Der foretages fuld periodisering af
tilskud, jævnfør dog afsnittet ”Generelt om
indregning og måling”.
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Omkostninger
Omkostninger omfatter de omkostninger, der
er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger
samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver.
Omkostningerne er opdelt på områderne:
• Undervisningens gennemførelse
• Markedsføring
• Ledelse og administration
• Administrative fællesskaber, værtsinstitution
• Bygningsdrift
• Aktiviteter med særlige tilskud

Balancen
Materielle anlægsaktiver

• Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Omkostninger er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke
har været muligt at henføre omkostningerne
direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der
er baseret på medgåede timer eller antal
årselever. Principperne for fordelinger er
uændrede i forhold til tidligere.

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.

Finansielle poster

Renteomkostninger på lån optaget direkte
til finansiering af fremstilling af materielle
anlægsaktiver indregnes i kostprisen over
fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved
realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt
amortisering af realkreditlån.
Ekstraordinære poster
Jf. Finansministeriets økonomisk administrative vejledning (ØAV’en) er ekstraordinære
poster indtægter eller omkostninger, der
stammer fra begivenheder, som ligger uden
for institutionens kontrol og klart adskiller sig
fra aktiviteter, som vedrører institutionens
målopfyldelse, og som ikke ventes at være
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tilbagevendende. Poster, der kan karakteriseres som ekstraordinære, er fx ekspropriation
samt orkan, oversvømmelser eller andre
naturkatastrofer. Omvendt vil nedskrivninger
og afhændelse af anlægsaktiver, ophørende
aktiviteter, retssager, fejl fra tidligere regnskabsår mv. normalt ikke karakteriseres som
ekstraordinære. Ekstraordinære poster er
derfor en meget sjælden forekomst. Hvis
institutionen har ekstraordinære indtægter
eller omkostninger, skal disse altid beskrives
i en note til resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som
kostpris reduceret med eventuel restværdi
(scrapværdi) for bygninger, fordeles lineært
over aktivernes forventede brugstid. Restværdien for bygninger udgør maksimalt 50
pct. af værdien ved første indregning. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:

Bygninger, erhvervet før 1. januar 2011			

50 år

Bygninger, erhvervet efter 1. januar 2011

50 år

Ind- og udvendig renovering, tag, vinduer og døre

50 år

Almindelige bygningsinstallationer m.v.

20 år
10-20 år

Særlige bygningsinstallationer m.v

10 år

Indretning af lejede lokaler
Laboratorie- og produktionsteknisk inventar og udstyr

5-10 år

Feje- og gravemaskiner

5-10 år
15-20 år

Produktions- og andre særlige anlæg

5 år

Person- og andre tjenestebiler (fra 1. indregistreringsdag)

3-5 år

Udstyr og inventar

På bygninger anvendes en scrapværdi på 25 %.
Aktiver med en anskaffelsessum på under
DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte
omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af
anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen
under andre indtægter.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle
anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud
over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres
som den højeste værdi af nettosalgsprisen

og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt
at fastsætte genindvindingsværdien for det
enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet
for den mindste gruppe af aktiver, hvor det
er muligt at opgøre genindvindingsværdien.
Nedskrivning af ejendomme til salg
Der er inden for rammerne af de generelle
bestemmelser om nedskrivning mulighed for
at nedskrive ejendomme, hvor aktiviteten er
ophørt, og som samtidig er sat til salg med
udgangspunkt i offentlig ejendomsvurdering
eller anden ekstern vurdering.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver, der omfatter andelsbeviser i forsyningsvirksomheder, måles
til dagsværdien, svarende til indestående på
andelskonti i forsyningsvirksomheden.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter
FIFO-metoden.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og
hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her svarer 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.
Værdipapirer
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Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret
kostpris, der i al væsentlighed svarer til
nominel værdi.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens
pengestrømme for året opdelt på drifts-,
investerings- og finansieringsaktivitet, årets
forskydning i likvider samt institutionens
likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres
som resultatet reguleret for ikke kontante
resultatposter som af- og nedskrivninger,
hensættelser samt ændring i driftskapitalen,
renteindbetalinger og -udbetalinger samt
betalt vedrørende ekstraordinære poster.
Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver
minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

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

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Finansielle gældsforpligtelser

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

For fastforrentede lån, som realkreditlån og
lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive
rente, således at forskellen mellem provenuet
og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes
i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

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

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt
værdipapirer under omsætningsaktiver.

Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer
Hoved- og nøgletal for akademiet opstilles og præsenteres i henhold til ministeriets paradigme.
Årets resultat før ekstraord. poster x 100
Overskudsgrad 		

=

Omsætning i alt

				
			

Omsætningsaktiver x 100

Likviditetsgrad 		
		

=		

Soliditetsgrad

=		

			
Finansieringsgrad

=

Gældsfaktor		

=

Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpl.

Egenkapital x 100
Samlede aktiver

Langfr. gældforplig. ekskl. skyldige indefro. feriefp.forpl. x 100

Én årselev er udtryk for en elev, som modtager
40 ugers undervisning på fuldtid.
STÅ (studenterårsværk) er lig med bestået
eksamensaktivitet, svarende til et års normeret
studietid.
Ét årsværk svarer til den aftalte normale
arbejdstid for en helårsansat medarbejder.
Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør
aktiviteter, der for akademiet er naturlige
udløbere af akademiets ordinære virksomhed
(taxameterfinansierede uddannelser).
Primokorrektion – ændring i praksis for
beregning af forpligtelsen til feriepenge

Materielle anlægsaktiver

Langfristede gældforpligtelser x 100
Samlede indtægter

beregning af feriepengeforpligtelser, idet arbejdsgiverandelen af pensionsbidraget nu skal
indgå i beregningsgrundlaget for feriepengeforpligtelsen. Tidligere indgik kun arbejdstagers andel i beregningsgrundlaget.
Denne ændring i beregningsgrundlaget medfører en højere forpligtelse end tidligere, hvorfor
feriepengeforpligtelsen pr. 31. december 2019
skulle være 0,626 mio. kr. højere.
I henhold til vejledninger fra Økonomistyrelsen samt Uddannelses- og Forskningsministeriet er denne øgede forpligtelse bogført
direkte på egenkapitalen. Der er ikke ændret
i sammenligningstal.

I forbindelse med den nye ferielov har Økonomistyrelsen opdateret vejledningen om
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Resultatopgørelse
For regnskabsåret 2020

Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter

Note

2020
(kr.)

2019
(tkr.)

1
2

89.798.422
24.721.058

88.578
24.215

114.519.479

112.793

-74.812.117
-2.493.178
-10.695.464
-10.431.567
-2.873.765
-1.254.236

-73.928
-2.827
-10.638
-10.450
-3.906
-1.493

-102.560.327

-103.242

11.959.152

9.551

9

296

187

10

-392.882

-1.187

11.566.567

8.551

Omsætning i alt

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Aktiviteter med særlige tilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter

3
4
5
6
7
8

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT
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Balance
For regnskabsåret 2020

Aktiver

Note

2020
(kr.)

2019
(tkr.)

11
11

68.994.335
207.062
69.201.396

70.448
252
70.700

69.201.396

70.700

59.905
59.905

38
38

3.543.080
704.966
784.927
5.032.973

1.688
717
2.132
4.537

0

0

Likvide beholdninger

52.699.818

44.899

Omsætningsaktiver i alt

57.792.696

49.475

126.994.092

120.175

Grunde og bygninger
Udstyr og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdninger
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
Værdipapirer

AKTIVER I ALT
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Balance
For regnskabsåret 2020

Passiver

2020

2019

(kr.)

(tkr.)

71.583.786

60.643

71.583.786

60.643

29.881.825

30.951

29.881.825

30.951

1.073.709

1.070

Skyldig løn

2.728.007

3.115

Feriepengeforpligtigelse

2.866.834

9.416

Skyldige indefrosne feriemidler

6.498.573

0

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

5.044.802

5.392

Leverandører af varer og tjenesteydelser

3.241.099

5.017

Anden gæld

1.689.420

1.853

Periodeafgrænsningsposter

2.386.037

2.718

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

25.528.482

28.580

Gældforpligtelser i alt

55.410.307

59.532

126.994.092

120.175

Egenkapital i øvrigt

Note

12

Egenkapital i alt
Realkreditgæld

13

Langfristede gældsforpligtelser i alt
Næste års afdrag på langfristede gældsforplig.

13+14

Mellemregning med

PASSIVER I ALT

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16

Andre forpligtelser

17

Administrative forpligtelser
Lejeforpligtelser
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Pengestrømsopgørelse
For regnskabsåret 2020
2020
(kr.)

2019
(tkr.)

11.566.567

8.551

1.811.578
0

1.591
-6

-495.700
-21.684
-3.681.581
9.179.179

266
16
-1.633
8.785

Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-312.879
0
-312.879

-6.103
6
-6.097

Ændring i realkreditgæld
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-1.065.558
-1.065.558

-771
-771

Ændringer i likviditet

7.800.743

1.916

44.899.075
52.699.818

42.983
44.899

0
52.699.818
52.699.818

0
44.899
44.899

Årets resultat
Reguleringer vedr. ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver
Ændringer i driftskapital:
Ændring i tilgodehavender
Ændring i varebeholdning
Ændring i kortfristet gæld
Pengestrømme fra driftsaktivitet

Likvider primo
Likvider ultimo
Der fordeler sig således:
Obligationer
Likvider
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Noter til årsregnskabet
For regnskabsåret 2020

1

20.139.331
1.251.920
0
3.329.807
24.721.058

17.465
2.100
0
4.650
24.215

-65.898.708
-6.594
-8.906.816
-74.812.117

-64.010
-7
-9.912
-73.928

-557.917
0
-1.935.261
-2.493.178

-485
0
-2.342
-2.827

Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivning
Øvrige omkostninger
I alt
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63.752
22.009
881
0
-544
2.479
88.578

Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger
I alt

4

59.702.103
27.019.150
815.243
0
-250.000
2.511.926
89.798.422

Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelser
Anden ekstern rekvirentbetaling
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Andre indtægter
I alt

3

2019
(tkr.)

Statstilskud
Uddannelsestilskud
Fællesudgiftstilskud
Bygningstaxameter på åben uddannelse
Øvrige driftsindtægter
Særlige tilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
I alt

2

2020
(kr.)

5

-8.718
0
-1.921
-10.638

-2.380.775
-1.804.984
-6.245.808
-10.431.567

-2.306
-1.584
-6.559
-10.450

-1.902.274
-971.491
-2.873.765

-2.985
-921
-3.906

-1.154.451
-99.785
-1.254.236

-1.360
-133
-1.493

Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

8

-8.751.657
0
-1.943.807
-10.695.464

Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger
I alt

7

2019
(tkr.)

Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger
I alt

6

2020
(kr.)

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

Indirekte omkostninger er ikke medtaget
Beløbet udgør kr. 288.474 svarende til 23% af kr. 1.254.236
9

Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter
Kursgevinster på værdipapirer
I alt

296
0
296

170
17
187
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Noter til årsregnskabet
For regnskabsåret 2020
2020
(kr.)

2019
(tkr.)

-374.995
-17.887
0
-392.882

-594
-462
-131
-1.187

10 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
Tab i forbindelse med indfrielse af renteaftale
Kurstab på værdipapirer
I alt
11 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt
Grunde og
bygninger

Udstyr og
inventar

I alt

81.274.086

1.623.822

82.897.907

Tilgang i årets løb

312.879

0

312.879

Afgang i årets løb

0

0

0

Anskaffelsessum 31. december

81.586.965

1.623.822

83.210.786

Akkumulerede af- og nedskrivninger
1. januar

10.826.244

1.371.568

12.197.812

1.766.386

45.192

1.811.578

0

0

0

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.
31. december

12.592.630

1.416.760

14.009.390

Bogført værdi 31. december

68.994.335

207.062

69.201.396

Bogført værdi 31. december 2019

70.447.842

252.254

70.700.096

Bogført værdi af pantsatte anlægsaktiver

68.994.335

207.062

Kontantvurdering af grunde og bygninger
pr. 31. december 2019

41.500.000

Anskaffelsessum 1. januar

Årets af- og nedskrivninger
Tilbageførte af- og nedskrivninger
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2020
(kr.)

2019
(tkr.)

60.642.931
-625.712
11.566.567
71.583.786

52.092
0
8.551
60.643

Nordea
Realkreditlån i alt

30.955.534
30.955.534

32.021
32.021

Afdrag, der forfalder inden 1 år
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år
Afdrag, der forfalder efter 5 år

1.073.709
4.337.986
25.543.839
30.955.534

1.070
4.320
26.632
32.021

12 Egenkapital i øvrigt
Saldo 1. januar
Opregulering af feriepengeforpligtelsen primo
Årets resultat
Saldo pr. 31. december
13 Realkreditlån

14 Realkreditlån og eventuelle anvendte derivater
a. Realkreditlån

Lån nr.

Ejendom

ISIN-kode

Valuta Rente Fast/
Bidrag
(pct.) variabel (pct.)
rente

Afdrags- Hovedstol Restgæld Udløb
frihed
(mio. kr.) (mio. kr.)

1071557 Spangsbjerg
Kirkevej 103

DK0002038587

DKR

-0,15

V

0,1125

Nej

17,0

15,4

2048

1139152 Spangsbjerg
Kirkevej 103

DK0002044551

DKR

1,16

F

0,1125

Nej

16,6

16,0

2048
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Noter til årsregnskabet
For regnskabsåret 2020

2020

2019

(kr.)

(tkr.)

68.994.335

70.448

5.500.000
5.500.000

6.500
6.500

373.612
984.467
1.358.079

353
1.272
1.625

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for gæld til
realkredit- og pengeinstitutter:
Grunde og bygninger med en samlet
regnskabsmæssig værdi på
17 Andre forpligtelser
Akademiet har indgået følgende forpligtelser om leje
af lokaler. Lejen i opsigelsesperioden andrager:

Forskerparken Syd A/S

Administrative forpligtelser
Akademiet har indgået følgende forpligtelser i
forbindelse med administration og IT-drift.
Beløbene i opsigelsesperioden andrager:

Herningsholm Erhvervsskole
Rybners administrationsaftale
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Særlige specifikationer
For regnskabsåret 2020

2020
(kr.)

2019
(tkr.)

851.932

1.383

0

0

-73.739.587
-6.285.913
-620.282
-80.645.782

-72.958
-6.305
-624
-79.888

Personaleårsværk
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår

125

131

Andel årsværk i procent ansat på sociale vilkår

3,0

3,0

-165.600
-53.125
-218.725

-153
-66
-219

Udlagte aktiviteter
Videresendte tilskud m.v. vedr. aktiviteter udlagt til
Business College Syd
Modtagne tilskud m.v. vedr. aktiviteter gennemført for andre

Personaleomkostninger
Akademiets samlede lønomkostninger mv. fordeler sig således:
Lønninger
Pension
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

Revision
Honorar for revision
Andre ydelser
Revision i alt
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Særlige specifikationer
For regnskabsåret 2020

Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Tilskud
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Lønomkostninger
Øvrige omkostninger
Omkostninger i alt

805.958
0
805.958

569
10
579

-147.080
-658.879
-805.958

-86
-493
-579

Indtægtsdækket virksomhed - IDV
2020
(tkr.)

2019
(tkr.)

2018
(tkr.)

2017
(tkr.)

I alt
(tkr.)

187
-83
-14
90

1.026
-374
-73
579

1.441
-979
-185
277

1.083
-680
-214
190

7.802
-4.517
-1.443
1.842

3.901

3.811

3.232

2.954

12.762

2020
(tkr.)

2019
(tkr.)

2018
(tkr.)

2017
(tkr.)

I alt
(tkr.)

Indtægter
Direkte og indirekte lønomkostninger
Andre direkte og indirekte omkostninger
Andre indirekte omkostninger
Resultat

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Akkumuleret resultat (egenkapital)

0

0

0

0

0

Indtægter
Direkte og indirekte lønomkostninger
Andre direkte og indirekte omkostninger
Resultat

Akkumuleret resultat (egenkapital)
I 2017 er der ændret princip på
opgørelsen af indtægter. USB'erne er
ikke med i opgørelsen for 2017 og
fremadrettet.
Indtægtsdækket virksomhed - IDV
vedr. udbud i udlandet
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Særlige specifikationer
For regnskabsåret 2020
Økonomisk opgørelse vedrørende fripladser til visse udenlandske studerende.

Fripladser og stipendier
Årets forbrug af midler*

Uddannelse

Antal indskrevne Antal modtagere Forbrug af Forbrug af
studerende på
af stipendiater fripladser stipendier
hele eller delvise
fripladser

Markedsføringsøkonom

0

0

0

0

PB Softwareudvikling

0

0

0

0

Datamatiker

0

0

0

0

PB International handel og markedsføring

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

Akkumuleret resultat over de seneste 4 år

År

Beholdning
primo

Overført fra
Overført overskud Forbrug i Beholdning
Styrelsen for
vedr. udenlandske regnskabs
ultimo
Institutioner og betalingsstuderende
året
uddannelsesstøtte

2017

462.819

492.226

0

327.721

627.324

2018

627.324

0

0

325.539

301.785

2019

301.785

0

0

178.868

122.917

2020

122.917

0

0

0

122.917

Hensat til afgivne tilsagn
pr. 31. december 2020
Endnu ikke disponeret

0
122.917

* Tilskuddene til fripladser og stipendier ophørte med finansloven for 2018. Tilskuddene kan videreføres i op til 3 år.
Midler udmeldt i 2017, der ikke er forbrugt ved udgangen af 2020, skal tilbagebetales i 2021.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 2020 for Erhvervsakademi SydVest.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v.
samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I
henhold til § 39, stk. 4, i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed:
• At årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige
fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig
forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Esbjerg, den 7. april 2021
Daglig ledelse

Rektor Henrik Larsen

PÅTEGNINGER

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i §14 i lov om
professionshøjskoler/erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Esbjerg, den 7. april 2020
Bestyrelse

Johanne Gregersen				Allan Østergaard
Formand					Næstformand

Peter Amstrup					Jarne Wilhelm Beutnagel		

Sia Carlsson 					Niels Sørensen				

Henny Fiskbæk Jensen				

Allan Thomsen

Erik Lauritzen					Dan Alsted Nielsen			

Kim Nikolajsen 					

Morten Nielsen Søgaard		

Mads Victor Friis Jørgensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Erhvervsakademi SydVest
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsakademi SydVest for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2020, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse, noter samt særlige
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes
efter Uddannelses- og Forskningsministeriets
regnskabsparadigme og vejledning for 2020,
lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt
bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018
om statens regnskabsvæsen m.v. (statens
regnskabsregler).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med statens
regnskabsregler.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark samt standarderne for offentlig
revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1291 af
12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for
videregående uddannelser. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
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Vi er uafhængige af Erhvervsakademi SydVest i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der i alle væsentlige henseender
er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse
med statens regnskabsregler. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Erhvervsakademi
SydVests evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift,
hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere
Erhvervsakademi SydVest, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed
for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive
en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt standarderne for offentlig revision,
jf. bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december
2008 om revision og tilskudskontrol m.m.
ved erhvervsakademier for videregående
uddannelser, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser
eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt standarderne for offentlig
revision, jf. bekendtgørelse nr. 1291 af 12.
december 2008 om revision og tilskudskontrol
m.m. ved erhvervsakademier for videregående
uddannelser, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt
og egnet til at danne grundlag for vores

konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af Erhvervsakademi SydVests interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige
skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af
det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om Erhvervsakademi SydVests evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer,
at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
Erhvervsakademi SydVest ikke længere kan
fortsætte driften.
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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 afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen
og afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter
ikke ledelsesberetningen og afrapporteringen
af den strategiske rammekontrakt, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet
er det vores ansvar at læse ledelsesberet-

PÅTEGNINGER

ningen og afrapporteringen af den strategiske
rammekontrakt og i den forbindelse overveje,
om ledelsesberetningen og afrapporteringen af
den strategiske rammekontrakt er væsentligt
inkonsistent 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 og afrapporteringen af
den strategiske rammekontrakt indeholder
krævede oplysninger i henhold til statens
regnskabsregler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen og afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt er
i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene
i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen
og afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt.

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
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,

om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser
i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad
af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter,
der er omfattet af årsregnskabet.
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.

Esbjerg, den 7. april 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Kim Vorret
Statsautoriseret revisor
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