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1.0 INSTITUTIONSOPLYSNINGER

1.1 INSTITUTIONEN

Erhvervsakademi Sjælland
Lyngvej 19-25
4600 Køge

Telefon: 50 76 26 00 
E-mail: easj@easj.dk
Hjemmeside: www.easj.dk

Institutionsnummer: 259 404 
CVR-nummer: 31 66 14 71
Erhvervsakademiet er oprettet den 1. september 2008.
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
Hjemsted: Køge Kommune

1.2 ERHVERVSAKADEMIETS BESTYRELSE

Medlemmer Udpeget af
Susanne Lundvald, Adm. direktør Vækstforum/Regionsrådet 
(bestyrelsesformand EASJ)
Carsten Bloch Nielsen, Afdelingsformand HK Sjælland 
(næstformand for bestyrelsen EASJ)
Connie Abel, Afdelingsformand Teknisk Landsforbund 
Anders Siig Andersen, Institutleder, RUC, Roskilde Universitet Danske Universiteter 
Niels Ole Vibo Jensen, Uddannelseschef, Roskilde Tekniske Skole DE Lederne
Peter Fugl Jakobsen, Mester, Børge Jacobsen & Søn A/S Dansk Byggeri
Vakant Dansk Industri 
Helle Bach Aaløse, Adm. direktør, Pilvad  A/S Selvsupplerende 
Laila Krytz, Regionsdirektør, COWI A/S Selvsupplerende
Anna Beata Cordua, Cand. Merc. Int. Medarbejderrepræsentant
Tommy Jensen, Cand. Jur. Medarbejderrepræsentant
Morten Christiansen, Markedsføringsøkonom-studerende Repræsentant for studerende
Martin Rasmussen, Bygningskonstruktør-studerende Repræsentant for studerende

1.3 DAGLIG LEDELSE

Ulla Skaarup, rektor
Rasmus Aare Nielsen, ressourcedirektør
Lene Brysting Renault, administrationschef
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PricewaterhouseCoopers
CVR-nr. 33 77 12 31
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44
2900 Hellerup

2.0 INSTITUTIONENS FORMÅL 

Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning
med hjemsted i Køge Kommune i Region Sjælland og omfattet af lov om erhvervsakademier for
Videregående uddannelser.

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland fremgår af hjemmesiden www.easj.dk.

3.0 BANKFORBINDELSER

4.0 REVISION

Danske Bank 
Spar Nord Bank
Nykredit Bank
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5.1 PRÆSENTATION AF 
ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) er ét af ni Erhvervs- 
akademier i Danmark, der udbyder og udvikler vide- 
regående uddannelser på det tekniske og merkantile 
område og samtidig varetager praksisnære og anven- 
delsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i 
tæt samspil med de erhverv, som uddannelserne retter 
sig imod.

5.2 ERHVERVSAKADEMI SJÆLLANDS 
OPGAVE

Det er EASJ’s opgave at:

• Dække behovet for udbud af videregående tekniske 
og merkantile uddannelser i Region Sjælland.

• Sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og 
udviklingsviden inden for de relevante fagområder 
samt viden om praksis i de professioner og erhverv, 
som uddannelserne er rettet mod.

• Medvirke til at opfylde de studerendes behov for et 
varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med 
forskellige identiteter.

• Varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 
forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil 
med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannel- 
ses- og vidensinstitutioner og det omgivende sam- 
fund.

5.3 ERHVERVSAKADEMI SJÆLLANDS 
MISSION OG VISION

EASJ er en regional uddannelsesinstitution, der er tæt 
på det lokale erhvervsliv og den enkelte studerende. 
Vores formål er at formidle viden og facilitere læring 
med henblik på, at styrke de professionelle kompeten- 
cer i erhvervslivet og at øge virksomhedernes adgang 
til kvalificeret arbejdskraft.

Det sker overordnet, dels gennem uddannelse af unge 
mennesker til en karriere i erhvervslivet, dels gennem 
efter- og videreuddannelse af erhvervsaktive, og dels 
gennem viden- og udviklingssamarbejder med virk- 
somheder og organisationer.

EASJ’s vision er udvikling af et dynamisk og sammen- 
hængende erhvervsakademi med fem bæredygtige og 
varierede studiemiljøer, der bæres af en række spyd- 
spidsfagligheder, der kvalitetsmæssigt og fagligt un- 
derstøtter såvel tradition som fornyelse. Vi optimerer 
løbende undervisning og videnudvikling sammen med 
det lokale erhvervsliv, og med engagerede medarbej- 
dere faciliterer vi den individuelle og kollektive læring, 
der tager afsæt i det erhvervsliv, den studerende skal 
arbejde i og sammen med efterfølgende.

5.4 UDDANNELSER OG STUDERENDE

EASJ udbyder 25 fuldtidsuddannelser og 13 tilknyttede 
deltidsuddannelser.

5.0 LEDELSESBERETNING 2016
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Der er realiseret 3.091 STÅ i 2016. Det er en forbedring 
af aktiviteten med ca. 4 % i forhold til 2015.

De 3.091 STÅ fordeler sig med 2.814 på de ordinære 
uddannelser og 277 på efter- og videreuddannelsesom-
rådet og fra indtægtsdækket virksomhed. EASJ har i alt 
dimitteret 1.186 studerende i 2016. Det er en stigning på 
ca. 13 % i forhold til 2015.

Som det fremgår af figurerne har der siden 2012 både 
været en positiv udvikling i det totale antal studerende 
og blandt dem der gennemfører en ordinær uddannelse 
(STÅ). Denne tendens afspejles også i antallet af stu-
derende, der færdiggør en uddannelse (Dimitten- der). 
Men samtidig kan der de seneste år konstateres et fal-
dende aktivitetsniveau for de udenlandske selvbeta- 
lere (USB) og på efter- og videreuddannelsesområdet 
(AU og IDV).

Stigningen på de ordinære uddannelser kan tilskrives 
væksten i optaget i 2014 og de stabile optag i 2015 og 
2016. Nedgangen på efter- og videreuddannelsesområ- 
det kan tilskrives ændringer i tilskudssystemerne og re- 
duktionen i den økonomiske kompensation til kursister 
fra virksomheder og jobcentre.

Figuren ”optag af nye studerende” (side 9) viser udvik-
lingen i optaget på EASJ’s uddannelser i perioden 2012 
til 2016.

I 2016 steg det samlede optag fra 1.837 i 2015 til 1.854 i 
2016, svarende til en stigning på ca. 0,9 %.

5.5 STRATEGI OG 
INSTITUTIONSAKKREDITERING

EASJ’s strategi dækker perioden 2015-20. Strategien 
er basis for udviklingen af uddannelserne og processen 
med institutionsakkreditering. Akademiets bestyrelse 

har efter grundige overvejelser fastholdt udbudsporte-
føljen og placeringen af fem studiemiljøer i fem byer. En 
forudsætning og et princip for bæredygtige udbud blev 
samtidigt knæsat med kravet om tvær- gående sam-
arbejde og fælles udviklingstiltag for alle uddannelser.

For at styrke sammenhængen og øge ledelsens mulig- 
hed for, at understøtte såvel centralt som decentralt, er 
strategien implementeret i årlige reviderede strategiske 
handlingsplaner med tæt forbindelse til akademiets mål 
og måltal, udtrykt i udviklingskontrakten mellem besty- 
relse og minister.

Som en del af strategiarbejdet er der i 2016 udarbejdet 
et ledelsesgrundlag og en ny kernefortælling for EASJ.

I forhold til akkrediteringsprocessen, der blev påbe- 
gyndt primo 2015, er status at EASJ medio 2016 fik en 
”betinget positiv akkreditering”. Det betyder, at EASJ i 
2016-17 arbejder på at trimme og gennemprøve udvalg- 
te dele af kvalitetssystemets elementer for at opnå en 
positiv bedømmelse i juni 2018.

På trods af en forholdsvis langvarig proces og et stort 
dokumentationsarbejde har akkrediteringsprocessen 
været værdifuld og flyttet organisationen. Den iboende 
samarbejdsøvelse på tværs af udbud og uddannelser 
har styrket akademiets arbejde med kvalitetskulturen 
og er et godt fundament for de næste års fokus på kva-
litet, relevans og regionalisering.

5.6 RAMMERNE FOR UDVIKLING AF 
STUDIEMILJØER I FEM BYER

I 2014 vedtog bestyrelsen en ny bygningsstrategi. Byg- 
ningsstrategien skal understøtte sigtet om, at etablere 
stærke og kendte uddannelsesmiljøer i nutidige rammer 
på fem adresser i Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse og 
Nykøbing.
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I 2015 og 2016 er der arbejdet målrettet med implemen- 
tering af bygningsstrategien. Status er følgende:

Roskilde:  Der er købt en grund på Maglegårdsvej 2 
med henblik på, at omdanne og opføre de 
nye bygninger, der skal rumme alle under- 
visere og studerende fra Roskildes nuvæ- 
rende tre adresser.

Køge: Der er reserveret en grund med henblik på 
nybyggeri og ledelsen er i øjeblikket i gang 
med, at undersøge mulighederne for at 
bygge nyt så uddannelserne i Køge, samt 
rektoratet kan samles i den nye bygning.

Næstved:  Uddannelserne er samlet på én adresse. 

Slagelse:  Uddannelserne er samlet på én adresse. 

Nykøbing: Uddannelserne er samlet på én adresse.

I 2016 er der også udarbejdet en vedligeholdelsesplan 
for  alle EASJ’s bygninger. Det forventes, at planen vi 
blive i værksat i løbet af sommeren 2017.

5.7 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

Det væsentligste faglige resultat er at 1.186 dimittender, 
er blevet færdige med deres uddannelse og er klar til at 
bidrage til udvikling af vores erhvervsliv. I 2016 er der 
dimitteret 138 flere end i 2015.

Derudover er EASJ meget tilfreds med den positive ud-
vikling i vores uddannelsesmatch og vi glæder os over, 
at indsatsen for kvalitetssikring og det store engage-
ment blandt medarbejderne, positivt løfter udviklin- 
gen af akademiet.

5.8 REDEGØRELSE FOR 
EASJ’S FORSKNINGS- OG 
UDVIKLINGSARBEJDE

Formålet med EASJ’s arbejde med udviklings- og evi- 
densbasering er, at det skal understøtte udviklingen af 
uddannelsernes videngrundlag, at det skal understøtte 
det tværgående samarbejde i akademiet med henblik 
på at sikre den faglige kvalitet af alle uddannelsesmil- 
jøer, og sikre fokus på de regionale erhvervsudviklings- 
tendenser. Sigtet med videnarbejdet er dels at sikre 
den bedst mulige videnformidling til de studerende, og 
dels at styrke relevansen og kvaliteten af EASJ’s samar- 
bejdsflader med Region Sjællands erhvervsliv.

2016 har været et år, hvor videnarbejdet i EASJ er 
blevet forankret yderligere i akademiets faglige miljø-
er. Det er væsentligt, at videnprojekter gennemføres i 
samarbejde med virksomheder, som leverer en empi- 
risk fundering af videnarbejdet, og i øvrigt medvirker til 
at sikre relevansen af de konkrete videnprokjeter. I for- 
hold til at sikre kvaliteten, gennemføres videnprojekter 
i samarbejde med andre institutioner – typisk universi- 
teter – enten i form af egentlige fælles videnprojekter 
eller i form af metodecoaching af akademiets medar- 
bejdere. Derudover har man styrket samarbejdet i er- 
hvervsakademisektoren om udvalgte videnområder. I 
alle tilfælde inddrages studerende i videnarbejdet. For- 
mer og omfang afhænger af det enkelte videnprojekt 
og dets design.
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EKSEMPLER PÅ FOU-PROJEKTER, DER 
FINANSIERES AF FRAS CATIMIDLER OG 
SOM ER PÅBEGYNDT I 2016:

• KAP-projektet: KAP er en forkortelse for ”Kvalificeret 
Arbejdskraft til Produktionsvirksomheder”. Projektet 
er et samarbejde mellem tre videregående uddan- 
nelsesinstitutioner, Innovationsnetværket BioPeople 
og en række virksomheder. Projektet fokuserer på, 
at skabe større og tydeligere adgang til kvalificeret 
arbejdskraft gennem forskellige typer af samarbej-
der mellem studerende/fagmiljøer og virksomheder. 
Projektet afsluttes i foråret 2017.

• Innovative Logistics Cluster Zealand, strategisk ret- 
ning hen imod styrket vækst og udvikling i regionen: 
Med afsæt i logistik set som en væsentlig konkurren- 
ceparameter, fokuserer projektet på de fordele og 
omkostningsreduktioner, der ligger i at få implemen- 
teret den mest intelligente logistikløsning. Projektet 
vil via de foreslåede aktiviteter have som mål, at de 
deltagende virksomheder opnår tættere kunderela- 
tioner, bliver involveret i fælles udviklingsprojekter 
eller deltager i et bredere innovationsarbejde. Og 
de deltagende virksomheder får synliggjort værdi-
en af et strategisk fokus på, at være deres kunders 
og samarbejdspartneres sparringspartner. Projek-
tet gennemføres med Teknologisk Institut som lead 
partner. Projektet afsluttes i 2017.

• Howden organisations- og kulturanalyse: Projek-
tet gennemføres i et samarbejde mellem EASJ og 
produktionsvirksomheden Howden. Projektet skal 
afdække organisatoriske og kulturelle forhold i for-
bindelse med samarbejde mellem tre forskellige di-
visioner af virksomheden i tre forskellige europæiske 
lande. Projektet har yderligere til formål at opstille 
operationelle modeller, som kan anvendes af virk-
somheden i et fremadrettet relationsarbejde på 
tværs af grænser internt i virksomheden. Projektet 
afsluttes i 2017.

Forbrug af Frascati-midlerne, mio. kr. 2016 2015 2014 2013

Modtaget tilskud fra UFM 4.268 4.239 4.237 4.199 

Forbrug af tilskud fra UFM 4.011 4.358 4.365 4.417 

Resultat for året  257  -119  -128  -218 

Akkumuleret resultat (siden start år 2013) -208 -465 -346 -218
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6.0 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

6.1 RESULTATOPGØRELSEN FOR ÅRET 
2016

Der er i 2016 realiseret et overskud på 11,2 mio. kr., hvil- 
ket svarer til 4,8 % af omsætningen. Til sammenligning 
udgjorde resultatet i 2015 3,4 % af omsætningen. Resul- 
tatet for 2016 betragtes som tilfredsstillende.

Der var i 2016 budgetteret med et overskud på 4,6 mio. 
kr. Resten af overskuddet kan bl.a. forklares ved to en- 
gangsindtægter, der begge er indtægtsført i 2016.

I 2014 og 2015 blev der hensat i alt 3 mio. kr. til at imø-
degå et potentielt krav om øget husleje for brug af le-
jede lokaler. Anvendelsen af beløbet blev ikke aktuelt, 
hvorfor beløbet indtægtsføres i 2016.

I 2016 er der også indtægtsført en engangsindtægt på 
ca. 0,4 mio. kr. De 0,4 mio. kr. stammer fra en kompen- 
sation, som EASJ har fået for at afgive et stykke jord  til 
brug for anlæggelsen af togstrækningen København– 
Ringsted.

Endvidere har en tilbageholdende forbrugsadfærd på- 
virket resultatet i positiv retning.

Endelig skal det nævnes, at EASJ har fået et ekstraordi- 
nært tilskud på 0,3 mio. kr. med henblik på, at realisere 
effektiviseringsgevinster. EASJ har valgt at bruge mid- 
lerne til at opbygge en indkøbsorganisation med tilhø- 
rende indkøbsportal. Det forventes, at disse tiltag vil 
medføre betydelige driftsbesparelser de kommende år.

6.2 OMSÆTNINGEN

Den samlede omsætning udgjorde i 2016 235,2 mio. kr. 
Det er 10,1 mio. kr. højere end i 2015. Den højere om- 
sætning er sammensat af to modsatrettede bevægel-
ser. Statstilskuddet stiger med 11,4 mio. kr. fra 2015 til 
2016. Stigningen kan henføres til stigningen i STÅ pro-
duktionen fra 2015 til 2016. Samtidig falder indtægterne 
fra deltagerbetaling og andre indtægter med 1,3 mio. kr. 
fra 2015 til 2016. Her er det især den vigende aktivitet på 
efter- og videreuddannelsesområdet, der trækker ned.

Mio. kr. Regnskab 2016 Regnskab 2015 Forskel

Omsætning 235,2 225,1 10,1

Driftsomkostninger 223,1 216,1 7,0

Finansielle poster 1,3 1,4 -0,2

Ekstraordinære indtægter 0,4 0,0 0,4

Årets resultat 11,2 7,6 3,7

Årets resultat i procent af omsætningen 4,8 3,4 -
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6.3 DRIFTSOMKOSTNINGER

De samlede driftsomkostninger udgjorde i 2016 223,1 
mio. kr. og de samlede driftsomkostninger er således 
ca. 7 mio. kr. højere end i 2015.

Det er især omkostningerne til undervisningens gen- 
nemførsel (1,4 mio. kr.), bygningsdrift (4,1 mio. kr.) og 
aktiviteter med særlige tilskud (0,9 mio. kr.), der øges    
i 2016.

Omkostningerne til bygningsdrift stiger især fordi, der 
i 2016 er hensat midler til omkostninger i forbindelse 
med reetablering af flere lejemål i Roskilde, påbud fra 
arbejdstilsynet i Roskilde og ekstraomkostninger ved 
leje af lokaler i forbindelse med byggeriet i Roskilde. 
Men omkostningerne stiger også fordi der er udført en 
del udskudt vedligehold i løbet af 2016.
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7.0 LEDELSENS FORVENTNINGER TIL 2017

I 2017 bliver kodeordene mere for mindre. Det er nød-
vendigt, at arbejde smartere og tilpasse organi- sa-
tionen og arbejdsgangene med henblik på at sikre en 
endnu bedre kvalitet, øget gennemførelse og en styr-
ket erhvervslivskontakt.

Ansøgertallene viser, at EASJ er et populært valg blandt 
de studerende. Men set i lyset af dimensioneringen, er 
det i fremtiden særligt vigtigt at fastholde og udbygge 
denne position. Derfor skal EASJ stadig fremover have 
et stort fokus på fastholdelse, gennemførsel og relevans.

Indsatser som indslusningsvejledning, optagelsesin-
terviews og opfølgningssamtaler vil, sammen med 
implementeringen af erhvervsakademiets øgede kar-
rierefokus og det pædagogiske grundlag, være de 
væsentligste aktiviteter i forhold til at fastholde de stu- 
derende og sikre, at de gennemfører deres studie.

Derudover har EASJ sat ”job og karrierefokus” på dags- 
ordenen i 2017.

Formålet er selvfølgelig først og fremmest, at dimitten- 
der fra EASJ hurtigt finder en varig og relevant beskæf- 
tigelse når studiet er afsluttet.

Men samtidig er det EASJ’s opfattelse, at en øget posi- 
tiv fokusering på job og karriere i løbet af studiet med- 
virker til øget fastholdelse og gennemførsel. Endelig  
vil et styrket fokus på job og karriere være med til at 
styrke EASJ’s brand blandt potentielle studerende og 
medarbejdere.

Indsatser vil f.eks. være, at man i flere undervisnings- 
sammenhænge er opmærksomme på jobrelationen. 
Men indsatsen kan også have andre former, f.eks. et 
større fokus på praktikforløbet og kontakten med virk- 
somhederne, på projektansættelser efter dimission og 
på lobbyarbejde og markedsføring af vores dimitten- 
der.

Ovenstående tiltag kombineres i 2017 med indsatser 
med henblik på, at udvikle organisationen til at arbejde 
smartere. I fokus vil være en 360-graders evaluering af 
arbejdsgangene i spændingsfeltet mellem administra- 
tion, undervisning og ledelse. Det, sammenholdt med 
en digital satsning, på såvel det pædagogiske område, 
som de tekniskadministrative områder, forventes at 
frembringe løsninger til såvel et kvalitetsløft, som smar- 
tere arbejdsgange.

7.1  DEN ØKONOMISKE UDVIKLING

Erhvervsakademi Sjælland budgetterer i 2017 med et 
overskud på 4,7 mio. kr.

Omsætningen forventes at falde med ca. 8,8 mio. kr. i 
2017.

Det skyldes faldende taxameterindtægter (2,1 mio. kr.), 
faldende indtægter vedrørende udenlandske selvbeta-
lere (4,2 mio. kr.) og et fald i ”andre indtægter” (5,4 mio. 
kr.). Til gengæld så forventes indtægterne fra efter- og 
videreuddannelsesområdet at stige i 2017 (2,9 mio. kr.).

Der forventes også en reduktion i driftsomkostningerne 
på ca. 2,5 mio. kr. Reduktionen skyldes bl.a. mindre om- 
kostninger til it (1 mio. kr.) og til honorarer (1,2 mio. kr.).

Mio. kr. Budget 2017 Regnskab 2016 Forskel

Omsætning 226,4 235,2 -8,8

Driftsomkostninger 220,6 223,1 -2,5

Finansielle poster 1,1 1,3 -0,2

Ekstraordinære indtægter 0 0,4 -0,4

Årets resultat 4,7 11,2 -6,5

Årets resultat i procent af omsætningen 2,1 4,8 -
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8.0 HOVED OG NØGLETAL (5 ÅR)

HOVED- OG NØGLETAL

Resultatopgørelse, mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Omsætning 235,2 225,1 225,4 208,6 192,5

Driftsomkostninger 223,1 216,1 218,6 196,9 187,0

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 12,1 9,0 6,8 11,8 5,5

Finansielle poster i alt 1,3 1,4 1,3 1,1 0,7

Resultat før ekstraordinære poster 10,8 7,6 5,5 10,7 4,7

Ekstraordinære indtægter 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 11,2 7,6 5,5 10,7 4,7

Balance, mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Anlægsaktiver 124,9 110,9 68,7 71,7 71,5

Omsætningsaktiver 92,5 81,4 109,2 118,6 86,5

I ALT AKTIVER 217,3 192,4 178,0 190,3 158,1

Egenkapital ultimo 82,2 71,0 63,4 57,8 47,2

Hensættelser 3,4 0,3 0,0 1,5 0,0

Langfristet gæld 37,6 38,7 39,6 40,6 0,0

Kortfristede gældsforpligtelser 94,1 82,7 75,0 91,9 110,9

I ALT PASSIVER 217,3 192,4 178,0 190,3 158,1

Pengestrømme, mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsaktivitet 28,5 20,4 -7,3 -1,7 13,8

Investeringsaktivitet -17,1 -45,0 0,4 -2,8 -3,6

Finansieringsaktivitet -1,1 -1,1 -1,1 41,7 0,0

Pengestrøm, netto 10,4 -25,7 -8,0 37,2 10,2

Regnskabsmæssige nøgletal 2016 2015 2014 2013 2012

Overskudsgrad (%) 5,2 3,4 2,5 5,1 2,5

Likviditetsgrad (%) 98,3 98,5 145,7 131,2 78,0

Soliditetsgrad (%) 37,8 36,9 35,6 30,4 29,8

Finansieringsgrad (%) 30,8 35,8 59,7 59,0 0,0

Omkostninger pr. 100 STÅ (t.kr.) 2016 2015 2014 2013 2012

Undervisningens gennemførelse 4.733 4.874 5.215 5.046 6.248 

Markedsføring 203 206 172 159 106 

Ledelse og administration 1.049 1.067 1.098 870 850 

Bygningsdrift 991 892 929 845 910 

Aktiviteter med særlige tilskud 107 80 207 93 85 

Forsknings- og udviklingsaktivitet 132 147 155 0 0 

I alt pr. 100 STÅ (t.kr) 7.215 7.266 7.776 7.013 8.199 
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DEFINITIONER OG OPGØRELSESMETODER, NØGLETAL:

Overskudgrad Resultat før ekstraordinære poster x 100 / Omsætning i alt
Likviditetsgrad Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser
Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver
Finansieringsgrad Langfristede gældsforpligtelser x 100 / Materielle anlægsaktiver
1 STÅ En studerende der har bestået 2 semestre i året
1 Årsværk En ansat omregnet til fuldtidsansættelse svarende til 1924 arbejdstimer

Studieaktivitet - ordinære videregående uddannelser 2016 2015 2014 2013 2012

Teori STÅ 2.539 2.397 2.039 2.191 1.913 

- heraf teori STÅ - undervisning udlagt til andre 94 65 61 39 36 

- heraf teori STÅ - undervisning gennemført for andre 0 0 0 245 206 

Praktik STÅ 378 337 329 319 242 

- heraf praktik STÅ - undervisning udlagt til andre 8 15 11 7 0 

- heraf praktik STÅ - undervisning gennemført for andre 0 0 0 0 0 

Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre 2.814 2.653 2.294 2.464 2.119 

Antal dimittender for året 1.186 1.048 932 908 757 

Studieaktivitet - åben uddannelse

Åben uddannelse - Videregående uddannelse 250 289 461 734 817 

- heraf åben uddannelse - undervisning udlagt til andre 0 0 0 460 720 

- heraf åben uddannelse - undervisning gennemført for andre 0 0 0 0 0 

Åben uddannelse - Ikke videregående niveau/ øvrige uddannelser 14 18 45 53 54 

- heraf åben uddannelse - undervisning udlagt til andre 0 0 0 0 0 

- heraf åben uddannelse - undervisning gennemført for andre 0 0 0 0 0 

Åben uddannelse i alt ekskl. udlagt undervisning til andre 264 307 506 327 151 

Studieaktivitet - øvrige uddannelser

Indtægtsdækket virksomhed 13,7 15,0 14,9 15,3 14,5

Øvrige uddannelser  i alt 13,7 15,0 14,9 15,3 14,5

Studieaktivitet i alt 3.091 2.974 2.815 2.806 2.284 

Udenlandske selvbetalere - indberettet aktivitet 2016 2015 2014 2013 2012

STÅ  187  199  198  218  258 

Praktik STÅ  38  42  61  53  62 

AU 0  1  16  86  111 

Total 225 242 275 357 431 

Medarbejdere (årsværk) 2016 2015 2014 2013 2012

Antal medarbejder årsværk, uddannelser 220 214 200 187 182 

Antal medarbejder årsværk, øvrige 59 59 56 46 37 

Antal årsværk i alt 279 273 256 234 220
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9.0 MÅLRAPPORTERING AF 
UDVIKLINGSKONTRAKT 2016

9.1 OVERORDNET OVERSIGT

Resumé vedr. målopfyldelse 2016 Antal måle-
punkter

Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt

Bedre kvalitet i uddannelserne 5 2 2 1

Større relevans og øget gennemsigtighed 5 3 0 2

Bedre sammenhæng og samarbejde 2 2 0 0

Styrket internationalisering 2 1 1 0

Innovation og entreprenørskab 1 1 0 0

Stærke faglige miljøer på EASJ 3 3 0 0

Styrket indsats for efter- og videreuddannelse 2 1 0 1

Øget regionalt vidensamarbejde 2 1 0 1

Samlet procent 22 64% 14% 23%

9.2 AFRAPPORTERING
Angivelse i parentes refererer til delmål på uddannelsesniveau.
• Parenteser i mål 1.3-1.5 svarer til minimumsmål og -opfyldelse for individuelle uddannelser.
• Parenteser i mål 2.4 svarer til antal uddannelser over max. grænsen.

Skema over afrapportering Baseline Milepæl Resultat Målvurdering

1. Bedre kvalitet I uddannelserne

1.1 Kvalitet I undervisningen 7 7 7,8 Opfyldt

1.2 Studerendes arbejdsbelastning 64% 68% 63% Ikke opfyldt

1.3 Karakterresultater for studerende (4,8) 7(5,5) 7,7(6,6) Opfyldt

1.4 Fastholdelse af studerende 1. År 80%(57,9%) 81%(65%) 83%(50%) Delvist opfyldt

1.5 Studerendes gennemførsel 67%(42%) 68%(55%) 69%(46%) Delvist opfyldt

2. Større relevans og øget gennemsigtighed

2.1 Studerende og undervisere involveret I FoU - 8%/10% 9,5%/18,5% Opfyldt

2.2 Faglige bidrag - 12 13 Opfyldt

2.2.1 Eksterne hits på videnplatform - 150 97 Ikke opfyldt

2.3 FoU-projekter der opfylder Frascatimanual - 4 ud af 8 13 ud af 15 Opfyldt

2.4 Dimittendledighed Max. 9%(5) Max. 9%(7) 10,1%(10) Ikke opfyldt

3. Bedre sammenhæng og samarbejde

3.1 Konkrete samarbejder med virksomheder - 30/75% 34/76,5% Opfyldt

3.2 Samarbejde med videninstitutioner 8 3 nye 5 nye Opfyldt

4. Styrket internationalisering

4.1 Studerende på ophold I udlandet 11,5% 14% 13,8% Delvist opfyldt

4.2 Samarbejder mellem DK og int. studerende - 2 pr. udd. min. 2 Opfyldt

6. Innovation og entreprenørskab

6.1 Studerende der deltager I SUP - 25 58 Opfyldt
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Skema over afrapportering Baseline Milepæl Resultat Målvurdering

7. Stærke faglige miljøer på EASJ

7.1 Forløb på tværs af afdelinger - 1. pr. udd. min 1. Opfyldt

7.2 Pædagogisk grundlag - 80/80/75/80 91/84/80/83 Opfyldt

7.3 Undervisere i adjunktforløb - 55% 86% Opfyldt

8. Styrket indsats for efter- og videreuddannelse

8.1 Parnerskabsinitiativer - 2 7 Opfyldt

8.2 Internationale tiltag - 1 projekt - Ikke opfyldt

Tillægsmål: Øget regionalt vidensamarbejde

x.1 Praktikfællesskaber - 3 0 Ikke opfyldt

x.2 Uddannelseshus Kalundborg - Etableret Etableret Opfyldt

9.3 UDDYBENDE REDEGØRELSER

Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse

1.1 De studerendes vurdering af kvalitet i under-
visningen 

Mål: Minimumkarakteren er 7

Gennemsnittet for hele EASJ er 7,8. Opfyldt

Marginal afvigelse: Èn uddannelse ud af 21 når ikke målet, El-installatør: 5,7

1.2 De studerendes besvarelse på spørgsmål om 
arbejdsbelastningen viser, at de anvender 30-
37 timer eller derover på deres studium.

68% anvender 30-37 timer eller derover på 
deres studium

63%* af de studerende anvender 30-37 
timer eller derover på deres studium.

Ikke opfyldt

Arbejdsindsats varierer fra uddannelse til uddannelse. På uddannelser med mange studerende med en erhvervs-
baggrund er der generelt en højere arbejdsindsats. Der har de sidste optag været et fald i antallet af disse ansø-
gere, der kan være med til at forklare en manglende målopfyldelse. De studerendes arbejdsindsats er et strate-
gisk mål for ledelsen og der er igangsat et pædagogisk projekt for at hæve procenten. Det er vores vurdering, 
at dette projekt vil medføre målopfyldelse til næste år.

1.4 Andelen af nyoptagne studerende, som fort-
sat er indskrevet på uddannelsen ved afslut-
ning af 1. studieår

Minimum gældende for alle uddannelser: 65 %

Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 81 %

For hele EASJ var det samlede gennem-
snit af studerende optaget i 2015, som 
stadig var indskrevet efter 1. studieår 
83%

To uddannelser når ikke målet: 
Autoteknolog: 50% 
Jordbrugsvirksomhed: 56%

Delvist opfyldt

De to uddannelser der ikke når målet er uddannelser med en lille studentervolumen. Derved bliver det procen-
tuelle udsving meget stort. Begge uddannelser er tekniske og har en stor andel af erhvervsuddannede stude-
rende, der har relativt let ved at finde beskæftigelse. EASJ arbejder for at styrke videnarbejdet og relevansen 
på uddannelsen, for på den vis at fastholde studerende. Det er vor opfattelse at vores indsats vil medføre, at 
uddannelserne vil nå minimumsmålet.
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Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse

1.5 Andel af studerende der fuldfører uddannel-
sen.

Minimum gældende for alle uddannelser: 55 %

Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 68 %

For hele EASJ var det samlede gennem-
snit af studerende, som fuldfører uddan-
nelsen 69%

Tre uddannelser når ikke målet: 
Administrationsøkonom: 48% 
Autoteknolog: 46% 
Bygningskonstruktør: 54%

Delvist opfyldt

Administrationsøkonomen og autoteknologen er små uddannelser og derved bliver procentuelle udsving meget 
store. Autoteknolog og Bygningskonstruktør er begge tekniske uddannelser og har en stor andel af erhvervsud-
dannede, der har relativt let ved at finde beskæftigelse. EASJ har fastholdelse som strategisk indsatsområde og 
der er startet et pædagogisk projekt op, for at møde denne udfordring. Det er vor opfattelse at vores indsats vil 
medføre, at uddannelserne vil nå minimumsmålet.

2.2.1 Antal eksterne hits på ny videnplatform

Gennemsnitligt 150 hits/måned

1158 hits i 2016 hvilket svarer til 97 hits/
måned.

Ikke opfyldt

I 2015 (det første driftsår for viden.easj.dk) var trafikken på siden markant højere end forventet, og niveauet for 
2016 anses derfor som værende mere retvisende for den trafik, vi som enkeltstående akademi kan forventes at 
trække. 2016 betragtes som et overgangsår, da EASJ indgår i den nye sektorelle FoU formidlingsplatform www.
eaviden.dk. EAViden gik i luften 31/12. EASJs eget Viden.easj.dk fortsætter, men i ændret form med en mere 
intern målgruppe. Af samme årsag vil vi ikke kunne nå målet til næste år.

2.4 9%

Max. 7/21 uddannelser har en højere ledighed 
end 9%

Gennemsnittet for EASJ er 10,1%

10 uddannelser har en ledighed på over 
9%. 

Ikke opfyldt

Ledigheden er regionalt betinget og svinger meget fra hold til hold. Arbejdsmarkedet har opfanget en stor del 
af den kraftige stigning i antal dimittender i perioden 2014-16, men ikke alle er kommet i job. Af samme grund 
har EASJ som vigtigste strategiske indsatsområde ”Job og Karrierefokus” i 2017. Det er usikkert om målet for 
2017 opnås. 

4.1 Andel af dimittender, der gennemfører et stu-
die- eller praktikophold i udlandet som en del 
af deres uddannelse

14%

Andelen af dimittender på studie- eller 
praktikophold i udlandet var i 2015 13,8%.

Delvist opfyldt

Det er vores opfattelse, at vores mange tiltag for at øge internationaliseringen har været effektive. I takt med at 
vores internationale ambassadører bliver bedre integreret på afdelingerne, forventer vi at opfylde målet i 2017.

8.2 Internationale tiltag på efter- og videreuddan-
nelsesområdet

1 projekt

Der er ikke gennemført noget internatio-
nalt projekt på efter- og videreuddannel-
sesområdet.

Ikke opfyldt

Den opsøgende indsats overfor internationale virksomheder og organisationer har ikke givet resultat i 2016. 
EASJ har på denne baggrund udviklet et tilrettet produktprogram, der kan bruges fleksibelt. Det er uvist om 
målet nås i 2017.

x.1 Koncept og model for fælles praktikforløb. 
Aftaler med 3 virksomheder indgås i efteråret.

Målet er ikke nået. Ikke opfyldt

Samarbejdet mellem RUC og EASJ studerende og virksomheder om fælles praktik er testet og fundet vanske-
ligt at gennemføre i praksis. I stedet er gennemført en fælles solutioncamp med 10 virksomheder.

Fra EASJ deltog 150 studerende og fra RUC 25 studerende. Der er udarbejdet fælles koncept med en kombination 
af praktik og projektsamarbejde som fortsætter og videreudvikles i 2017. Det er uvist om målet nås

x.2 Etablering af Uddannelseshus i Kalundborg Målet er nået Opfyldt

EASJ indgår sammen med UCSJ, Region Sjælland og Kalundborg Kommune i en forening for at skaffe kvalifice-
ret arbejdskraft til virksomhederne indenfor biotek i Kalundborg. Målet for 2017 forventes opfyldt.
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10.1 REGNSKABSGRUNDLAG

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Den Selvejende Institution Erhvervs- 
akademi Sjælland er udarbejdet i overensstemmelse 
med de regnskabsregler og principper, som fremgår af 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 
2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen), Ud-
dannelses -og Forskningsministeriets bekendtgørelse 
nr. 935 af 25. august 2014 af lov om erhvervsakademi-
er for videregående uddannelser, og de nærmere ret-
ningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administra-
tive Vejledning.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sid- 
ste år. Årsrapporten for 2016 er aflagt i danske kroner.

10.2 GENERELT OM INDREGNING 
 OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det hi-
storiske kostprisprincip.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde erhvervs- 
akademiet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand- 
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå er- 
hvervsakademiet, 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 ef- 
terfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amor-
tiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant ef-
fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgø-
res som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af for-
skellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der 
forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -ge-
vinst over løbetiden.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigeli- 
ge tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der ek- 
sisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 
som udgangspunkt i det regnskabsår, som de vedrø- 
rer, uanset betalingstidspunktet. Taxametertilskud ind-

regnes således i det regnskabsår, de vedrører i hen-
hold til tilskudsreglerne. Bygningstaxameter indregnes 
forskudt, da dette tilskud beregnes ud fra tidligere års 
aktivitetsniveau. Øvrige indtægter indregnes i resulta-
topgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, 
om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende 
kriterier:

Generelt om indregning og måling
• Der foreligger en forpligtende salgsaftale,
• Salgsprisen er fastlagt,
• Levering har fundet sted inden regnskabsårets ud- 

løb, og
• Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sik-

kerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i 
takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der må-
les til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der 
er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-
ninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 
skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resul-
tatopgørelsen.

10.3 LEASING

Der er kun tale om operativ leasing. Ydelser i forbin- 
delse med operativ leasing indregnes i resultatopgø- 
relsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen op-
lyses i en note (17).

10.4 OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Der er ingen transaktioner i fremmed valuta i 2016, 
bortset fra Application Fee fra udenlandske selvbeta-
lende studerende (USB).
 

10.5 SEGMENTOPLYSNINGER

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på 
følgende segmenter:

• Indtægtsdækket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte op-
gørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som 
fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra for- de-
lingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de 
enkelte segmenter.

10.0 ÅRSREGNSKAB
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11.0 RESULTATOPGØRELSENS 
HOVEDBESTANDDELE

11.1 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 må-
ling”.

11.2 OMKOSTNINGER

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er med- 
gået til at opnå årets omsætning, herunder løn og ga- 
ger, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. 
på anlægsaktiver.

Omkostningerne er opdelt på områderne:

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

11.3 FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter priori-
tetsrenter, finansielle omkostninger ved realiserede og 
ikke realiserede valutakursreguleringer, kursregulering 
på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.
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12.1 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostnin-
ger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne 
fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og in-
direkte omkostninger til lønforbrug, materialer, kompo-
nenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris 
reduceret med eventuel restværdi for grunde og byg- 
ninger, fordeles lineært over aktivernes forventede 
brugstid. Restværdien for grunde og bygninger udgør 
maksimalt 50 % af værdien ved første indregning.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på føl- gen-
de vurdering af aktivernes forventede brugstider:

• Bygninger, erhvervet efter 1. januar 2012 50 år
• Særligt udstyr til undervisningsbrug  

overtaget 1. januar 2012 5-8 år
• IT-udstyr efter 1. januar 2012, der ikke  

afskrives i anskaffelsesåret 3 år
• Udstyr og inventar efter 1. januar 2012, der  

ikke afskrives i anskaffelsesåret 3 år
• Indretning af lejede lokaler afskrives lineært  

over lejemålsperioden.

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 omkostningsgrup-
per. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resul-
tatopgørelsen under andre indtægter.

12.2 NEDSKRIVNING AF ANLÆGSAKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsakti-
ver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation 
af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved nor-
mal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages ned-
skrivning til den lavere genindvindingsværdi.
 
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den 
højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdi-
en. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvin- 
dingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskriv-
ningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor 
det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

12.3 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver, der omfatter huslejedeposita, 
måles til dagsværdien, svarende til huslejekontrakters 
nominelle beløb. I en fraflytningssituation må påreg-
nes en reduktion af det deponerede beløb til brug ved 
retablering af det lejede. Der er dog ikke aktuelt planer 
om fraflytning før uopsigelighedsperiodens udløb.

12.4 TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kost-
pris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her 
svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning 
til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en indi-
viduel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt 
for tilgodehavender fra salg tillige med en generel ned-
skrivning baseret på Erhvervsakademiets erfaringer fra 
tidligere år.

12.5 FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kredit-
institutter indregnes ved lånoptagelsen med det mod-
tagne provenu med fradrag af afholdte transaktions-
omkostninger. 

I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret 
kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved an-
vendelse af den effektive rente, således at forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) 
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kost- 
pris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

12.6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser Erhvervsakademiets pen-
gestrømme for året, opdelt på drifts-, investe- rings- og 
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt 
institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som re- 
sultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som 
af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i 
driftskapitalen, renteind- og udbetalinger samt ekstra-
ordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætnings-
aktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv 

12.0 BALANCE OG 
PENGESTRØMSOPGØRELSE
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de poster, der indgår i likvider.
 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter 
pengestrømme fra køb og salg af materielle og finan- 
sielle anlægsaktiver, herunder betalte og tilbagebetalte 
huslejedeposita.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter 
pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling (af- 
drag) af/på langfristede gældsforpligtelser.

12.7 LIKVIDITETSUDVIKLING

Likvider omfatter likvide beholdninger, primært bank -
indestående.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

S
a
ld

o

x 1000
Likviditet sidste 3 år - EASJ 

2016

2015

2014



25RESULTATOPGØRELSE

13.0 RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse Note 2016 2015

Statstilskud 1 186.903.482 175.482.775

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 48.265.558 49.604.183

Omsætning 235.169.040 225.086.958

Undervisningens gennemførelse 3 146.311.149 144.941.463

Markedsføring 4 6.276.243 6.134.731

Ledelse og administration 5 32.429.282 31.720.333

Bygningsdrift 6 30.630.146 26.518.455

Aktiviteter med særlige tilskud 7 3.317.218 2.382.162

Forsknings- og udviklingsaktivitet 8 4.087.932 4.365.642

Driftsomkostninger 223.051.969 216.062.786

Resultat før finansielle poster 12.117.071 9.024.172

Finansielle indtægter 9 1.368 22.653 

Finansielle omkostninger 10 1.275.320 1.444.429 

Resultat for ekstraordinære poster 10.843.118 7.602.396

Ekstraordinære indtægter 11 403.972 0 

Årets resultat 11.247.091 7.602.396



26 BALANCE

14.0 BALANCE

Aktiver Note 2016 2015

Grunde og bygninger 12 61.376.510 63.091.640

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver (byggeri) 58.638.145 42.421.034

Udstyr og inventar 12 1.992.978 2.337.488

Indretning af lejede lokaler 12 34.724 451.414 

Materielle anlægsaktiver 122.042.358 108.301.576

Deposita 2.848.108 2.636.359

Finansielle anlægsaktiver 2.848.108 2.636.359

Anlægsaktiver 124.890.466 110.937.935

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.439.614 4.283.641

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser 3.747.992 141.784

Andre tilgodehavender 1.780.297 3.217.957

Periodeafgrænsningsposter 1.368.348 42.565

Tilgodehavender 8.336.251 7.685.947

Likvide beholdninger 84.114.889 73.745.062

Omsætningsaktiver 92.451.140 81.431.008

Aktiver 217.341.606 192.368.943
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Passiver Note 2016 2015

Egenkapital 1. januar 2012  40.935.282 40.935.282 

Egenkapital primo 30.054.215 22.451.819

Overført periodens resultat 11.247.090 7.602.396

Egenkapital ultimo 13 82.236.588 70.989.497

Hensatte forpligtelser 14 3.374.028 327.778

Hensatte forpligtelser 3.374.028 327.778

Realkreditlån 37.642.149 38.723.878

Langfristede gældsforpligtelser 15 37.642.149 38.723.878

Kortfristet del af realkreditlån 15 1.185.426 1.095.551

Skyldig løn 5.664.968 5.643.157

Feriepengeforpligtelse 17.921.636 17.766.315

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser 1.310.016 2.123.233

Forudbetalt taxameter 19.798.194 19.098.151

Leverandører af varer og tjenesteydelser 18.155.401 5.438.815

Anden gæld 12.076.635 10.753.836

Mellemregning med samarbejdspartnere 7.756.526 6.553.958

Forudbetaling for studieaktivitet efterfølgende år 7.669.203 12.117.381

Periodeafgrænsningsposter 2.550.837 1.737.395

Kortfristede gældsforpligtelser 94.088.842 82.327.790

Gældsforpligtelser 131.730.990 121.051.668

Passiver 217.341.606 192.368.943

Øvrige forpligtelser Note 2016 2015

Pantsatte aktiver 16 61.376.511 63.091.640

Andre forpligtelser 17 Ultimo 2016 Ultimo 2015

Kontraktlige forpligtelser 7.765.600 8.265.600

Lejeforpligtelser 13.845.851 19.176.099

Leasingforpligtelser for operationel leasing 32.000 220.000

Eventualforpligtelser: 

På en af EASJ’s undervisningsbygninger hviler der en klausul om hjemfaldsforpligtelse med tilbageskødnings-
pligt til en ikke nærmere aftalt pris, såfremt bygningen ikke afstås til et formål indenfor undervisning. Det er ikke 
sandsynligt, at dette vil ske.
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15.0 PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Pengestrømsopgørelse 2016 2015

Årets resultat 11.247.091 7.602.396

Reguleringer af pengestrømsforhold: 

Afskrivninger og nedskrivning af andre ikke kontante driftsposter 3.102.241 2.764.294

Ændring i hensættelser 3.046.250 327.778

Kursværdiregulering, prioritetslån 131.245 251.784 

Ændring i driftskapital vedrørende tilgodehavender -650.304 2.146.272

Ændring i driftskapital vedrørende kortfristede gældsforpligtelser 11.671.176 7.321.094

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer 28.547.698 20.413.618

Igangværende byggeri -16.217.110 -42.421.035

Køb af øvrige materielle anlægsaktiver -625.913 -1.469.695

Indretning af lejede lokaler 0 -833.379

Ændringer i finansielle anlægsaktiver (huslejedepositum) -211.749 -264.816

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -17.054.772 -44.988.926

Periodens afdrag, realkreditlån -1.123.099 -1.095.551

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1.123.099 -1.095.551

Årets ændring i likvider 10.369.827 -25.670.858

Likvider primo 73.745.062 99.415.920

Likvider ultimo 84.114.889 73.745.062

Likvider specificeres således:

Likvide bankindeståender m.m. 84.114.889 73.745.062

I alt 84.114.889 73.745.062
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16.0 NOTER

Note 2016 2015

1 Statstilskud

Undervisningstaxameter 164.521.217 154.357.464

Fællesudgiftstaxameter (omlagt til UV-tax i 2015) 1.379.156 1.620.593

Bygningstaxameter 16.735.040 15.265.924

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 4.268.069 4.238.794

I alt 186.903.482 175.482.775

2 Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetalinger, uddannelser 14.709.058 16.710.940

Deltagerbetaling udenlandske selvbetaler 17.650.428 18.298.646

Anden ekstern rekvirentbetaling 6.547.178 6.944.970

Andre indtægter 9.358.893 7.649.627

I alt 48.265.558 49.604.183

3 Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger 117.519.477 115.650.600

Afskrivninger 305.282 271.445

Øvrige omkostninger 28.486.390 29.019.418

I alt 146.311.149 144.941.463

4 Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger 2.229.736 2.239.626

Øvrige omkostninger 4.046.507 3.895.106

I alt 6.276.243 6.134.731

5 Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger 20.607.647 20.973.722

Afskrivninger 47.147 30.653

Øvrige omkostninger 11.774.488 10.715.958

I alt 32.429.282 31.720.333

6 Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 680.491 267.643

Afskrivninger 2.749.812 2.462.196

Øvrige omkostninger til bygningsdrift 27.199.843 23.788.616

I alt 30.630.146 26.518.455

7 Aktiviteter med særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger 2.620.720 1.817.702

Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud 696.498 564.460

I alt 3.317.218 2.382.162
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Note 2016 2015

8 Forsknings- og udviklingsaktivitet

Løn og lønafhængige omkostninger 3.625.202 4.133.200

Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud 462.730 232.442

I alt 4.087.932 4.365.642

9 Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 1.368 22.653

I alt 1.368 22.653

10 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 1.275.320 1.444.429

I alt 1.275.320 1.444.429

11 Ekstra ordinær indtægt

Ekstra ordinær indtægt 403.972 0

I alt 403.972 0

12 Materielle anlægsaktiver Grunde og Udstyr og Indretning af

bygninger inventar lejede lokaler

Anskaffelsessum primo, akk. 69.144.894 7.094.667 833.379

Tilgang i årets løb 201.540 424.373 0

Afgang i årets løb 0 0 0

Anskaffelsessum ultimo, akk. 69.346.434 7.519.040 833.379

Af- og nedskrivninger primo akk. 6.053.254 4.757.179 381.965

Årets af- og nedskrivninger 1.916.668 768.883 416.689

Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo, akk. 7.969.922 5.526.061 798.654

Bogført værdi ultimo 61.376.510 1.992.978 34.724

Heri indgår finansielt leasede aktiver med t.kr.: 0

Offentlig ejendomsværdi: 72.800 mio.kr.

(heraf grundværdi: 4.158 mio.kr.)

13 Egenkapital 2016 2015

Egenkapital primo 70.989.497 63.387.101

Årets resultat 11.247.091 7.602.396

Egenkapital ultimo 82.236.588 70.989.497

14 Hensatte forpligtelser

Saldo pr. 1. januar 327.778 0

Årets hensættelser 3.046.250 327.778

Hensættelser ultimo 3.374.028 327.778
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Note 2016 2015

15 Realkreditgæld til kursværdi 38.827.575 39.819.428

heraf forfaldent det kommende år - kortfristet gæld 1.185.426 1.095.551

heraf forfaldent 4 år herefter 4.915.136 4.737.000

heraf forfaldent efter 5 år 32.727.013 34.000.000

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på: 61.376.511 63.091.640

Ingen øvrige anlægsaktiver er stillet til sikkerhed eller belånt 

17 Andre forpligtelser Ultimo 2016 Ultimo 2015

Kontraktlige forpligtelser 7.765.600 8.265.600

Lejeforpligtelser 13.845.851 19.176.099

Leasingforpligtelser for operationel leasing 32.000 220.000

Eventualforpligtelser: 

På en af EASJ’s undervisningsbygninger hviler der en klausul om hjemfaldsforpligtelse med tilbageskødnings-
pligt til en ikke nærmere aftalt pris, såfremt bygningen ikke afstås til et formål indenfor undervisning. Det er ikke 
sandsynligt, at dette vil ske.
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17.0 SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Særlige specifikationer 2016 2015

Udlagte aktiviteter

Andel til samarbejdspartnere 8.355.072 6.106.706 

Personaleomkostninger

Løn 126.981.835 126.218.803 

Pensioner 19.850.838 18.497.647 

Andre omkostninger til social sikring 450.600 366.043 

147.283.274 145.082.493 

Gennemsnitligt antal medarbejdere inkl. ansatte på sociale vilkår  279,0  273,5 

  - heraf ansatte på sociale vilkår 3,8 3,4

Andel i procent ansat på sociale vilkår 1,35% 1,24%

Revision 

Honorar for lovpligtig revision 210.000 205.000 

Honorar for anden regnskabsmæssig assistance 55.500 27.045 

Honorar for erklæringsopgaver 107.500 119.500 

Honorar for EU-projektrådgivning 3.806 0 

Revision i alt 376.806 351.545 

Selvforsikringsudgifter

Udgifter vedrørende bygninger og løsøre  28.648 36.038 

Udgifter vedrørende erstatningsansvar  33.741 166.549 

Afholdte selvforsikringsudgifter i alt  62.389 202.587 

Institutionens omsætningsbestemte selvrisiko i regnskabsåret  2.351.690  2.250.870 

Indtægtsdækket virksomhed - IDV 2016 2015 2014 2013 2012

Indtægter  617.304  1.104.433  1.327.752  1.440.488  929.318 

Lønomkostninger  184.027  556.961  653.685  753.115  1.288.823 

Andre direkte omkostninger  30.278  65.054  176.034  245.275  146.570 

Resultat for året  403.000  482.418  498.033  442.099  -506.075 

Akkumuleret resultat (siden start år 2012)  1.319.475  916.475  434.057  -63.976  -506.075 
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18.0 FRIPLADSER OG STIPENDIER

Uddannelse

Antal indskrevne 
studerende på 

hele eller delvise 
fripladser

Antal modtagere
af stipendier

Forbrug af
fripladser

Forbrug af
stipendier

41 - Web developement 4 5 171.655 94.752

43 - Int. Handel og markedsføring (BIS) 6 7 160.764 189.656

81 - Digital konceptudvikling 1 1 46.212 23.764

3036 - Logistikøkonom 2 2 72.418 47.528

3050 - Datamatiker 7 7 306.789 189.656

3270 - Markedsføringsøkonom 3 3 87.004 71.292

3271 - Serviceøkonom 7 7 135.204 178.002

3273 - Multimediedesigner 0 0

3280 - Handelsøkonom (COM) 6 1 59.301 23.764

I alt 36 33 1.039.346 818.414

År
Beholdning 

primo

Overført fra 
Styrelsen for 

Videregående 
Uddannelser

Overført overskud 
vedr. udenlandske 

betalingsstud.
Forbrug i 

regnskabsåret
Beholdning 

ultimo

2012 2.420.871 2.416.510 0 -2.455.707 2.381.675

2013 2.381.675 2.243.219 0 -3.231.409 1.393.485

2014 1.393.485 2.121.852 0 -2.056.937 1.458.401

2015 1.458.401 2.110.648 0 -2.330.255 1.238.794

2016 1.238.794 2.038.227 0 -1.857.760 1.419.261

Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2016 789.922
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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og besty-
relsens habilitetserklæring:

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Er-
hvervsakademi Sjælland.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 
lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 
70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv.  
I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen til-
kendegives det hermed:

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

• at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaf-
læggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis.

• at der er etableret forretningsgange, der sikrer en 
økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler 
og ved driften af institutionen, der er omfattet af års-
rapporten.

Køge, den 23. marts 2017
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36 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland 
Revisionspåtegning på årsregnskabet

20.1  KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsakademi 
Sjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resulta-
topgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og 
særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes ef-
ter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens 
regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Admi-
nistrative Vejledning samt Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets paradigme og vejledning (i det følgende 
kaldet ”statens regnskabsregler”).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsent-
lige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-
stemmelse med statens regnskabsregler.

20.2  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 god offentlig re-
visionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af be-
stemmelserne i bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 
2008 om revision og tilskudskontrol m.m. erhvervsa-
kademier for videregående uddannelser. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revi-
sionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Erhvervs-
akademi Sjælland i overensstemmelse med internatio-
nale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, li-
gesom 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.

20.3  LEDELSENS ANSVAR FOR  
ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med statens regn-
skabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvar-
lig for at vurdere akademiets evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med-
mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere akade-
miet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-
nativ end at gøre dette.

20.4  REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN 
AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 over-
ensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om 
revision og tilskudskontrol m.m. erhvervsakademier for 
videregående uddannelser, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, 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 overensstemmel-
se med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god 
offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om revision 
og tilskudskontrol m.m. erhvervsakademier for videre-
gående 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 re-
visionshandlinger 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 forårsa-
get af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol.

20.0 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændigheder-
ne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af akademiets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om akademiets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg-
ning gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet 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 med-
føre, at akademiet ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

20.5  UDTALELSE OM  
LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporte-
ringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og mål-
rapporteringen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke le-
delsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtryk-
ker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledel-
sesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrap-
porteringen og i den forbindelse overveje, om ledel-
sesberetningen og målrapporteringen er væsentligt in-
konsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-
retningen og målrapporteringen indeholder krævede 
oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i over-
ensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i statens regnskabs-
regler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i le-
delsesberetningen og målrapporteringen.

20.6  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 om-
fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at 
der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-
ningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er 
omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juri-
disk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juri-
disk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sik-
kerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrif-
ter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Ved 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 aktivite-
ter, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, 
at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-
ger, skal vi rapportere herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rap-
portere i den forbindelse.

Hellerup, den 23. marts 2017

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jens Olsson
Statsautoriseret revisor
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BYGNINGER OG INSTALLATION
Bygningskonstruktør
Byggetekniker
VVS-installatør

HANDEL, MARKED OG FINANS
Handelsøkonom
Finansøkonom
Markedsføringsøkonom
International handel- og markedsføringsbachelor

IT, WEB OG MULTIMEDIER
Datamatiker
Digital konceptudvikling
Multimediedesigner
Webudvikling

JORDBRUG OG HAVE/PARK
Have- og parkingeniør
Jordbrugsteknolog
Jordbrugsvirksomhedsbachelor

MAD OG MEDICIN
Ernæringsteknolog
Fødevareteknolog
Laborant
Procesteknolog

MANAGEMENT, LOGISTIK OG SERVICE
Administrationsøkonom
Logistikøkonom
Serviceøkonom

TEKNIK OG AUTOMATION
Elinstallatør
Autoteknolog
Produktionsteknolog

INNOVATION
Innovation- og entrepreneurshipsbachelor

OVERSIGT OVER EASJ’S VIDEREGÅENDE 
FULDTIDSUDDANNELSER

VIDSTE DU, AT FØDEVARE- 
TEKNOLOGEN TINE SAMMEN  

MED SIN PRAKTIKPLADS 
TOMSGRUPPEN FIK EN TREDJE- 
PLADS VED ÅRETS ERHVERVS- 
AKADEMIPRAKTIK 2016
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