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Institutionsoplysninger 

Institutionen 

Bestyrelsen 

IBA Erhvervsakademi Kolding er en selvejende institution inden for 
den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune. Instituti
onen er oprettet den l. september 2008. 

IBA Erhvervsakademi Kolding 
Ålegården 2-4 
DK-6000 Kolding 

Institutionsnr. 

Telefon 
Hjemmeside 
Mailadresse 

CVR-nr. 
Regnskabsår 
Hjemstedskommune 

Formand 
Næstformand 

621413 

72118200 
www.iba.dk 
iba@iba.dk 

31642124 
1. januar - 31 . december 2018 
Kolding 

Jørn Pedersen 
Brian Stein 

Andreas Bach-Laursen 
Britt Salomonsen 
Gitte Reckrnann Larsen 
Gitte Skare 
Gotfred Christiansen 
Henrik Jacobsen 
Morten Engell 
Ole Kjær 
Peter Thorning 
Sabine Mortensen 

Daglig ledelse Niels Egelund 

Institutionens formål I akademiets vedtægt §3 er formålet for akademiet anført: 
"Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle videregående 
uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde samt at varetage 
praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsakti
viteter og herigennem aktivt medvirke til , at ny viden tilvejebringes og 
bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. " 

Bankforbindelse Danske Bank og Jyske Bank 

Revision PricewaterhouseCoopers, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro 
Telefon: 96111800, Mailadresse: holstebro@pwc.dk 
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Præsentation af institutionen 

Mission og opgaver 
IBA Erhvervsakademi Kolding har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddam1else på 
det tekniske og merkantile fagområde samt at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 
forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til , at ny viden tilvejebringes 
og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. 

Erhvervsakademiet skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden 
for de relevante fagområder samt viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannel
serne er rettet mod. 

Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile ud
dannelser i Region Syddamnark. 

Erhvervsakademiet skal endvidere være en væsentlig aktør i udviklingen af regionens erhvervsliv 
og deltage i regionens videnopbygning og videnformidling. Endelig skal IBA Erhvervsakademi 
Kolding i et partnerskab med andre uddannelsesinstitutioner udvikle og udbyde et bredt udbud af 
professionsrettede videregående uddannelser på akademi- og bachelorniveau. 

Vision 
IBA Erhvervsakademi Kolding vil være en kendt, attraktiv og respekteret udbyder af merkantile 
og tekniske akademi-, bachelor- og diplomuddannelser. Afsættet skal være en høj faglighed, et 
oplevelsesorienteret studiemiljø og et internationalt perspektiv. 

IBA Erhvervsakademi Kolding vil medvirke til at andelen af unge, der gennemfører et videregå
ende uddannelsesforløb, forøges i overensstemmelse med den politiske målsætning, og at ram
merne for at realisere visionerne om livslang læring er til stede. 

IBA Erhvervsakademi Kolding vil endelig fremstå som en strategisk kompetencepartner i et net
værk af virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner. 

Årets faglige resultater 

Aktivitetsgrundlag 
Aktiviteterne i 2018 udgør i alt 1.839 AE mod 2.008 i 2017. 

Nedgangen i aktivitetsniveauet var forventet , og er primært betinget af indfasningen af de for
skellige dimensioneringer - den ledighedsbaserede og begrænsningen i optaget af studerende på 
de engelsksprogede uddannelser. 

Den samlede effekt af disse tiltag vil blive mere og mere synlig i løbet af 2-3 år. Som omtalt i 
tidligere årsrapport valgte IBA at reducere optaget på de engelsksprogede udbud med ca. 50% -
altså dobbelt så meget som den overordnede aftale med ministeriet foreskrev. Baggrunden for 
denne beslutning er et ønske om at få en større andel af de udenlandske studerende til at blive i 
Damnark efter endt uddannelse. 
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Efter- og videreuddannelsesområdet har omsætningsmæssigt ligget på samme niveau som i 2017, 
men aktiviteten har ændret sammensætning, så visse områder har oplevet et fald, mens andre 
modsat har haft en meget gunstig udvikling. 

AU-området har således oplevet en reduktion fra 528 ÅE til 430 ÅE. En af årsagerne til dette er, 
at flere studerende har fulgt 5 ECTS-fag i stedet for 10 ECTS. Det betyder, at samme antal del
tagere alt andet lige vejer mindre ved beregningen af årselever. I løbet af året er der indgået en 
række aftaler med finansielle institutioner vedrørende afholdelse af forskellige obligatoriske tests 
for rådgivere i sektoren. Disse tiltag har udviklet sig ganske gunstigt. 

Byggeri 
Lige før årsskiftet 2017-18 blev første spadestik til det nye byggeri taget på Gimbelgrunden, 
hvorefter entreprenøren påbegyndte pilotering og fundamentarbejde. 

I løbet af året er arbejdet skredet frem stort set som planlagt. Den store efterspørgsel på bl.a. 
betonelementer på grund af en høj byggeaktivitet i samfundet har dog medført, at det ikke bliver 
muligt at fremrykke indflytningstidspunktet. 

Indflytningen kan påbegyndes i starten af juli måned 2019, så alt forhåbentligt er parat til studie
start i august 2019. I december måned 2018 var bygningen rejst til syv etagers højde - og var altså 
klar til afholdelse afrejsegilde i januar 2019. 

Undervejs i året er der fortløbende arbejdet videre med detailplanlægning, materialevalg og pla
cering af forskellige funktioner med inddragelse af medarbejderne. 

Finansiel strategi 
Den endelige aftale om finansieringen af det samlede byggeri kom på plads i 2017. Lånebeløbet 
andrager 130 mio. kr. De 80 mio. kr. hjemtages som et fastforrentet 30-årigt lån med 10 års af
dragsfrihed. Det resterende finansieringsbehov på 50 mio. kr. opdeles i to lån - et 10-årigt lån 
med variabel rente på 20 mio. kr. , mens de sidste 30 mio. kr. optages som et 30-årigt lån med 
variabel rente. Byggesummen udgør ca. 170 mio. kr. , hvoraf 40 mio. kr. er egenfinansiering. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter under Frascati-rammen 
Institutionsovervejelser: 
Akademiet fortsætter den linje, der er lagt i de tidligere år. Det vil sige at fastholde og videreud
vikle de prioriterede indsatser, herunder kapacitetsopbygning af kompetencer og kvalitetssikring 
af forsknings- og udviklingsaktiviteter, synlighed både internt og eksternt omkring FoU-aktivite
ter samt strategisk videnledelse i forhold til uddannelsernes videngrundlag. 

Sektorovervejelser: 
På sektorniveau har der ligeledes været fokus på at fastholde og videreudvikle samarbejdet med 
andre erhvervsakademier om forsknings- og udviklingsaktiviteter samt aktivt bidrage til udvik
ling af sektorens fælles arbejde med at kvalitetssikre FoU-aktiviteter, herunder videndeling på 
tværs af erhvervsakademierne. Akademiet har bl.a. arrangeret et fælles metodekursus og ad flere 
omgange inviteret andre akademier til at præsentere deres FoU-projekter for lektorer og adjunk
ter. 
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Eksempler på konkrete FoU-projekter, der har været arbejdet med i 2018: 

Pro.iekter i efter- o~ videreuddannelser Videnfelter, der dækkes 
Kreativitet i organisationens hverdagsproces- Innovation, kreativitet, ledelse og 
ser - et observationsstudie i en chefgruppe mødeledelse 
Ledelse af projektarbejdsformen hos SMVer Projektledelse 
(med cphbusiness) 

Projekter i fuldtidsuddannelser Videnfelter, der dækkes 
Using computer games in learning Digital interaktiv formidling; UX; 
Exhibitions adfærds- og opmærksomhedsteori 
Millenniums som potteplanteforbrugere Digital marketing, sociale medier 
på Instagram 
From oldies to goldies - perspectives on the Baby boomers (segments), attitudes and 
baby boomers ' approach to applications intentions, Mobile Marketing and In-store 

Mapping applications 

Kvalitet og akkreditering 
Efter et godt og succesfuldt akkrediteringsforløb i 2017 med det afsluttende panelbesøg i novem
ber måned, ku1me IBA og alle medarbejdere blot vente på, at den færdige rapport fra panelet og 
Akkrediteringsinstitutionen blev fremsendt til høring ultimo marts 2018. 

Det var dog ventetiden værd, idet rapporten var meget positiv i sin konklusion og indstillede IBA 
til godkendelse uden betingelser af nogen art. Indstillingen blev senere bekræftet på Akkredite
ringsrådets møde i juni måned 2018. 

Akkrediteringsforløbet har udover det positive udfald betydet en væsentlig større bevidsthed om 
og fokus på kvalitetsarbejdet på institutionen. Det implementerede kvalitetssystem er et meget 
vigtigt ledelsesinformationsgrundlag, som gør det muligt - på kvalificeret vis - hele tiden at ud
vikle også den oplevede kvalitet hos studerende. 

Strategisk samarbejde med Erhvervsakademi SydVest (EASV) 
I det sene forår 2018 mødtes bestyrelsesformænd og rektorer fra IBA og EASV for at drøfte 
muligheden for et integreret samarbejde på VEU-området - med det formål at sikre en endnu 
bedre dækning og et bredere udbud i den syd- og sønderjyske region. De to akademiers udbud på 
efteruddannelsesområdet komplementerer hinanden på ideel vis. EASV har lidt større aktivitet 
på det tekniske område, mens IBAs styrkeposition er på det merkantile og ledelsesmæssige om
råde. 

Det blev besluttet at arbejde videre med planerne med henblik på at kunne præsentere et oplæg 
for bestyrelserne i september måned 2018. De to bestyrelser bakkede op om planerne for et tæt
tere samarbejde fra januar 2019. Fra august 2019 er det hensigten, at de to efteruddannelsesafde
linger er fuldt integrerede, også administrativt og markedsføringsmæssigt med fælles hjemmeside 
og en samlet opsøgende virksomhed. Også blandt aftagerne - virksomheder og studerende - er 
planerne blevet vel modtaget. 

I løbet af efteråret 2018 er de indledende trin i processen iværksat, og medarbejderne har ved 
forskellige arrangementer haft mulighed for at hilse på hinanden. 
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Internationale aktiviteter 
Selvom optaget af internationale studerende som nævnt er væsentligt mindre end tidligere, har 
det ikke fjernet fokus fra det internationale arbejde. Det ligger stadigt som en central del af IBAs 
DNA, at et globalt udsyn og perspektiv er uomgængeligt - også i 2019. 

Confuciusaktiviteterne er vokset meget i omfang siden etableringen af centret i efteråret 2015. 
De omfatter bl.a. sprogundervisning, kulturarrangementer, studenterudveksling og et netværk af 
virksomheder, som mødes på regelmæssig basis for at drøfte og afdække erfaringer vedr. samar
bejde med Kina. Et samarbejde som rummer store potentialer, men også byder på mange udfor
dringer af sproglig og kulturel karakter. 

I november 2018 kom belønningen for det store arbejde i form af en ny status som egentligt 
Confucius Institute. Det skete på den årlige globale konference for Confuciusaktører i Chengdu 
i Kina, med deltagelse af ministre og den øverste ledelse for Confucius aktiviteterne. 

Samarbejdet med særligt Coventry University bliver hele tiden udbygget og styrket - og aktivite
terne, som gennemføres i samarbejdet, er stærkt stigende. 

Indkøb 
Indkøbspolitikken bliver løbende gennemgået og revideret. 

Den seneste version er fra august 2018, og den omfatter en detaljeret beskrivelse af de overord
nede målsætninger, organisering og tillige en indgående beskrivelse af dispositionsrettigheder og 
ansvar. I forbindelse hermed er de relevante procedurer ved forskellige indkøbstyper, udbudspligt 
og indhentning af tilbud mv. beskrevet. Alle budgetansvarlige er velorienterede om indkøbspoli
tikken. Opdateringen i 2018 angik alene en ajourføring af organisationens opbygning. 

Målsætninger og forventninger til 2019 
Den store begivenhed i 2019 bliver indflytningen i den nye bygning - centralt placeret i det cam
pusområde, der er under opbygning i byen og omfatter SDU, Designskolen, IBA og senere UC 
Syd. 

Det giver helt nye muligheder for samarbejde mellem institutionerne og deres studerende. Og 
ikke mindst vil det nye byggeri være basis for et spændende studiemiljø i attraktive omgivelser, 
som kan tiltrække endnu flere gode studerende. 

Det er forventningen, at aktivitetsniveauet samlet vil ligge på niveau med 2018. Akademiet ar
bejder ihærdigt på at tiltrække flere fuldtidsuddannelser. Det er dog en ganske vanskelig proces, 
som kræver en høj grad af dokumentation for aftagerbehov og et tilstrækkeligt antal potentielle 
studerende. 
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Årets økonomiske resultat 

Frascatimidler 
F b fF or rug a rascat1-m1 er u etat a styre sen: .dl db l f 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Modtaget tilskud fra UFM 2.433 2.455 2.456 2.473 2.511 2.592 
Forbrugt af tilskud fra UFM -875 -2.517 -2.684 -2.508 -3.251 -3.256 
Overhead 23% til dækning af 
indirekte omkostninger -201 -579 -617 -577 -748 -749 
Resultat 1.357 -641 -845 -612 -1.488 -1.413 

Akkumuleret resultat 1.357 716 -129 -741 -2.228 -3 .642 

De tildelte midler er alle forbrugt til formålet. Det skal nævnes, at der ud over de øremærkede 
midler er tilført yderligere ressourcer fra uddannelserne, hvor videnproduktionen indgår som en 
af kerneopgaverne sammen med undervisning og forn1idling af viden til virksomheder. En del af 
projekterne har således direkte afsæt i underviseres lektorforløb. 

Administrationsprocent 
Administrationsprocenten, som er omkostninger til ledelse og administration sat i forhold til årets 
samlede ordinære omkostninger ekskl. finansielle og ekstraordinære poster, er for 2018 beregnet 
til 13 ,6% mod 12,1 % i 2017. Stigningen skyldes primært engangsomkostninger til et organisati
onsudviklingsforløb for samtlige medarbejdere og parallelt hermed et ledelsesudviklingsforløb 
samt it-investeringer i nyt intranet, HR-system og et dokumenthåndteringssystem. 

Årets resultat 
Det oprindelige budget for 2018 viste et resultat på 3,4 mio. kr. Det endelige resultat blev på 4,3 
mio. kr. Forbedringen skyldes en række faktorer, herunder i særlig grad en god omkostningssty
ring på fuldtidsuddannelserne og en større omsætning på det indtægtsdækkede område. 

Budgettet for 2019 viser et forventet resultat på 1,2 mio. kr. Den akkumulerede effekt af det årlige 
omprioriteringsbidrag på 2% slår for alvor igennem i det kommende års budget. Det er ikke læn
gere muligt at finde besparelserne i de administrative og tekniske funktioner, så tilpasningerne 
må finde sted på kerneområdet - undervisningen. Der er for indeværende ikke planlagt sådanne 
besparelser, hvorfor det budgetterede resultat forventes at blive væsentligt mindre end i 2018 . 

Der henvises til hoved- og nøgletallene på side 7 og 8. 
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Hoved- og nøgletal 

Set over en 5-årig periode kan 
institutionens udvikling beskrives 
ved følgende hoved- og nøgletal: 

2018 2017 2016 2015 2014 
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Resultatopgørelse 
Bruttoomsætning 131.274 134.428 126.670 117.281 115.452 
Betaling for udlagt aktivitet 0 0 0 0 -2.268 
Omsætning i alt 131.274 134.428 126.670 117.281 113.184 
Omkostninger -126.712 -127.808 -121.749 -113.529 -108.868 
Resultat før finansielle poster 4.562 6.620 4.921 3.752 4.316 
Finansielle poster -264 -86 -44 -32 -26 
Årets resultat 4.298 6.535 4.877 3.720 4.290 

Balance 
Anlægsaktiver 127.339 43.073 9.052 8.659 6.221 
Omsætn i ngsa ktiver 52.820 25.852 50.338 45.680 42.429 
Balancesum 180.159 68.925 59.390 54.339 48.649 

- heraf materielle anlægsaktiver 127.339 39.058 5.130 5 .3 56 2.948 

Egenkapital ultimo 37.662 33.364 26.830 21.952 18.232 
Hensatte forpligtelser 2.033 1.469 1.207 920 643 
Langfristede gældsforpligtelser 96.898 0 0 0 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 43.565 34.091 31.353 31.467 29.774 

- heraf feriepengeforpligte lser 7 .501 8 .251 7.531 7.468 6.546 

Pengestrømsopgørelse 
Driftsaktivitet 6.852 13.516 8.473 1.781 9.765 
Investeringsaktivitet -89.143 -35.414 -1.930 -3.476 -1.323 
Finansieringsaktivitet 96.898 0 0 0 0 
Pengestrøm, netto 14.607 -21.899 6.543 -1.694 8.442 

Nøgletal 
Overskudsgrad (bruttoomsætning) (%) 3,3% 4,9% 3,9% 3,2% 3,7% 
Overskudsgrad (nettoomsætning) (%) 3,3% 4,9% 3,9% 3,2% 3,8% 
Likviditetsgrad (%) 146,5% 100,0% 211,3% 190,3% 182,7% 
Soliditetsgrad (%) 20,9% 48,4% 45,2% 40,4% 37,5% 
Finansieringsgrad (%) 76,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



Ledelsesberetning 

Hoved- og nøgletal, fortsat 

Set over en 5-årig periode kan 
institutionens studieaktivitet 
beskrives så ledes: 

Studieaktivitet - ordinære 
videregående uddannelser 
Teori -STÅ 
-Heraf teori-STÅ (udlagt undervisning) 

Pra ktik-STÅ 
-heraf praktik-STÅ (udlagt undervisning) 

Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt 
undervisning til andre 

Studieaktivitet - åben uddannelse 
Videregående uddannelser 
Ikke videregående niveau 
-Heraf ÅE (udlagt undervisn ing) 

Aben uddannelse i alt ekskl. 
udlagt undervisning til andre 

Studieaktivitet - øvrige uddannelser 
I ndtægtsdækket v irksom hed 
Indtægtsdækket virksomhed i alt 

Studieaktivitet i alt ekskl. 
udlagt undervisning 

Indtægtsdækket virksomhed 
(omsætning, t.kr.) 

Antal dimittender 

* IDV efter udspaltning pr. 01.08.2012 
** Ny IDV-opgørelsesmetode fra 2015 
*** Ved brug af ny IDV-opgørelsesmetode 

2018 2017 
STÅ/ÅE STÅ/ÅE 

1.002 1.110 

154 137 

1.156 1.247 

338 464 
92 64 

430 528 

253 233 
253 233 

1.839 2.008 

** ** 

20.307 18.672 

581 583 

- 8 -

2016 2015 2014 

STÅ/ÅE STÅ/ÅE STÅ/ÅE 

1.093 1.073 901 

135 125 105 

1.228 1.197 1.006 

409 329 379 
17 3 9 

427 331 388 

198 186 136 
198 186 136 

1.852 1.715 1.530 

** ** ***1.597 

15.840 14.909 16.287 

532 480 428 
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Strategisk platform og rammekontrakt 
Resume af statusredegørelse vedrørende den strategiske rammekontrakt: 

Strategisk mål 1 - Flere studerende skal gennemføre deres uddannelse: 
Det strategiske mål belyses gennem indikatorer for frafaldet i løbet af første studieår samt de 
studerendes vurdering af det faglige og sociale studiemiljø. Frafaldet hentes fra UFMs statistik 
for frafald. Vurderingen af det faglige og sociale miljø hentes dels fra Uddannelseszoom og dels 
fra akademiets egne undervisningsevalueringer. 

Frafaldet på første studieår er reduceret fra 34,5% i 2015 til 17 ,2% i 2016. Det er en tilfredssti I
lende udvikling, som fastholdes. Ifølge akademiets egne opgørelser er frafaldet i 2018 på 18%. 
Der er fremgang i de studerendes vurdering af både det faglige og det sociale miljø. Flere oplever 
sig som en del af det sociale fællesskab og flere angiver, at de får et højt udbytte af undervisnin
gen. Tilsvarende viser Uddannelseszoom, at der er sket en positiv udvikling i målingerne af "det 
sociale miljø øger min motivation" og "det faglige miljø øger min motivation" . 

Akademiet finder udviklingen tilfredsstillende. Det strategiske mål er fortsat relevant, selv om 
der er sket klare forbedringer. 

Strategisk mål 2 - Fremme et højt læringsudbytte for alle studerende: 
Indikatorerne er studieintensitet (de studerendes undervisningstid lagt sammen med forberedel
sestid) - de studerendes vurdering af læringsudbyttet samt de studerendes involvering i FoU
projekter. Tallene for studieintensitet hentes både fra akademiets egen undervisningsevaluering 
og fra UFMs Uddannelseszoom. Vurderingen af læringsudbyttet hentes dels fra UFMs Uddan
nelseszoom og dels fra akademiets undervisningsevaluering. 

Målingerne af studieintensiteten viser, at en studerende bruger cirka 36-37 timer om ugen på 
undervisning og forberedelse. Uddannelseszoom viser et lidt højere timetal end akademiets egne 
målinger. 

Det er akademiets vurdering, at de studerende leverer en god arbejdsindsats, men at der fortsat 
skal være fokus på en forøgelse af studieintensiteten. 

Akademiets måling af de studerendes udbytte af undervisningen viser et marginalt fald fra 7,76 
til 7,55 (7-trinsskalaen), mens Uddannelseszoom viser en marginal stigning. Overordnet betragtet 
er niveauet tilfredsstillende. 

Det er ganske få FoU-projekter, som er gennemført med deltagelse af studerende. Det er derfor 
fremadrettet et indsats01måde, som forventes foldet ud over en årrække. 

Der er sammenfattende en god progression i realiseringen af det strategiske mål 2. 

Strategisk mål 3 - Styrke de studerendes overgang til arbejdsmarkedet: 
Målets indikatorer er dimittendledigheden (4.-7. kvartal) samt dimittenders og virksomheders 
oplevelse af uddannelsernes relevans. Dimittendledigheden hentes fra UFMs nøgletal for ledig
hed. Oplevelsen af uddannelsernes relevans hentes fra Uddannelseszoom og akademiets årlige 
erhvervsparathedsanalyse. 
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Dimittendledigheden er stort set uændret fra 2014 (11 ,4%) til 2015 (12% ). Det vurderes, at nyere 
ledighedstal vil være lavere end de ovenfor anførte. I 2015 var det især uddannelserne multime
diedesigner og PB i webudvikling, der trak ledigheden op, og ifølge akademiets egne tal fra januar 
2018 var ledigheden på PB i webudvikling stort set nul. Samtlige dimittender med undtagelse af 
en havde job inden dimissionen. 

Sammenfattende er det tilfredsstillende, at ledigheden er faldende, og at de studerende får gode 
evalueringer på deres praktikophold. Evalueringen viser også, at akademiet skal have større op
mærksomhed på de digitale kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 

Strategisk mål 4 - Dækning af regionens fremtidige kompetencebehov gennem målrettet forsy
ning af efter- og videreuddannelser inden for IBA Erhvervsakademi Koldings styrkeo1måder: 
Indikatorerne er aktiviteten på efter- og videreuddannelse målt i antal STÅ, de studerendes eva
luering af akademiets "før-under-efter" forløbet samt antal realkompetencevurderinger og karri
ereafklaringsforløb. Alle tal hentes fra akademiets egne målinger eller indberetninger. 

Fra 2016 til 2018 ses en vækst i antal STÅ med det største antal årselever i 2017. Der er et fald 
fra 2017 til 2018 . Det skyldes primært, at flere studerende følger 5 ECTS-fag, og at forskellige 
samarbejder med andre institutioner ikke medfører større årselevtal, men alene omsætning. Om
sætningen var i 2018 på samme høje niveau som 2017. 

Der er en meget fin udvikling på det indtægtsdækkede område med en række nye tiltag, bl.a. i 
samarbejde med store finansielle institutioner. Akademiets vækststrategi på efter- og videreud
dannelsesområdet følges således tilfredsstillende. Dette understøttes ligeledes af vækst i antallet 
af realkompetencevurderinger og karriereafklaringsforløb. 

Samlet vurderes, at akademiet fortsat er i en god udvikling på efter- og videreuddannelsesområ
det. 
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Årsrapporten for IBA Erhvervsakademi Kolding er udarbejdet i overensstemmelse med de regn
skabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse m. 116 af 19. fe
bruar 2018 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansmi
nisteriets Økonomisk Administrative Vejledning (http://www.modst.dk/oaev) . 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

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 løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kost
prisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over 
løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici , der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som udgangspunkt i det regnskabsår, som de 
vedrører, uanset betalingstidspunktet. 

Tilskud indregnes i takt med aktiviteten (dvs. udbetalingen fra ministeriet). Bygningstaxameter 
indregnes dog forskudt, da dette tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen at: 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. 
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat 

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen 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 tilbage
førsler 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 ri
sici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dags
værdi af leasingaktivet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutids
værdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsvær
dien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi 
for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle an
lægsaktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og 
leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med ope
rativ 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 resultat
opgørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på ba
lancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transak
tionsdagens 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 årselev
tallet 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 aftilskud, jævnfør dog afsnittet 
"Generelt om indregning og måling". 



Regnskab - 13 -

Anvendt regnskabspraksis, fortsat 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder 
løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostnin
gerne er opdelt på områderne: 

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

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

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsak
tiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostnin
ger indregnes i resultatopgørelsen. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs
tider: 

Indretning af lejede lokaler 
Inventar, undervisning og administration 
It-udstyr som servere, netværk og lignende 
It-udstyr, ud over ovenstående 
Bil 

lejemålets restperiode 
5 år 
4 år 

straksafskri ves 
5 år 

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 omkost
ningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre ind
tægter. 
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Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der 
er indikation af værdiforringelse udover 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 nedskrivningsbeho
vet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjem
tagelsesomkostninger. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris 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 individuel vurdering af de enkelte tilgodehaven
der samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens 
erfaringer fra tidligere år. 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse og tidspunkt 
for afvikling og indtrådt i regnskabsåret. Forpligtelserne indregnes til kapitalværdi. 

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

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 be
gyndelse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatpo
ster som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og 
-udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsæt
ningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 
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Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle 
og finansielle anlægsaktiver. 

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

Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger. 

Nøgletal 
Definitioner og opgørelsesmetoder 
Overskudsgrad (bruttooms.) årets resultat x 100 / bruttoomsætningen 

Overskuds grad ( nettooms.) 

Likviditetsgrad 

Soliditetsgrad 

Finansieringsgrad 

Studenterårsværk (STÅ)/ 
Årselever (ÅE) 

Årsværk 

årets resultat x 100 / nettoomsætningen 

omsætningsaktiver x 100 / kortfristede gældsforpligtelser i alt 
ekskl. feriepengeforpligtelser 

egenkapital ultimo x 100 / samlede aktiver 

langfristede gældsforpligtelser x 100 / materielleanlægsaktiver 

På uddannelserne professionsbachelor i webudvikling, professi
onsbachelor i international handel og markedsføring, professions
bachelor i finans , e-designer, financial controller, markedsfø
ringsøkonom, finansøkonom, multimediedesigner og produkti
onsteknolog opgøres studenterårsværk på baggrund af semester
STÅ, svarende til et normeret semesters beståede eksaminer. For 
akademiuddannelser (VVU) svarer en årselev som hovedregel til 
en kursist undervist 40 uger på fuld tid. 

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsan
satte omregnet til heltidsansatte. 
Årsværksnormen er 1.924 timer (inklusive ferie) . 
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Resultatopgørelse 

Statstilskud 
Deltagerbetaling og andre indtægter 

Omsætning i alt 

Undervisningens gennemførelse 

Markedsføring 

Ledelse og administration 

Bygningsdrift 

Aktiviteter med særlige tilskud 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Omkostninger i alt 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 

Finansielle omkostninger 

Årets resultat 

Resultatdisponering 

Bestyrelsens resultatdisponering : 

Overført resultat 

NOTE 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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1/1 - 31/12 2018 1/1 - 31/12 2017 

kr. kr. 

80.432.109 84.819.670 
50.842.264 49.608.599 

131.274.373 134.428.269 

-85.576. 771 -88.585. 776 

-1.186.718 -1.567.490 

-17.270.173 -15.400 .664 

-15.963.504 -16.129.393 

-3.451.693 -2.817.028 

-3.263.490 -3.307.442 

- 126.712.349 - 127.807.793 

4.562.024 6.620.476 

1.275 0 

-265.541 -85. 705 

4.297.758 6.534.771 

4.297.758 6.534. 771 
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Balance 

Aktiver NOTE 

Indretning af lejede lokaler 11 

Udstyr og inventar 11 

Forudbeta lte og uafsluttede anlægsaktiver 11 

Materielle anlægsaktiver i alt 

Deposita 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

Anlægsaktiver i alt 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger i alt 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Mellemregning med Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgrænsningsposter 

Tilgodehavender i alt 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver i alt 

Aktiver i alt 

31/12 2018 

kr. 

0 

770.096 

126.568.967 

127.339.063 

0 

0 

127.339.063 

37.364 

37.364 

7.766.960 

3.303.391 

4.837 .322 

698.440 

16.606.113 

36.176.125 

52.819.602 

180.158.665 
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31/12 2017 

kr. 

228 .196 

1.404.134 

37.426.163 

39.058.493 

4.014 . 758 

4.014.758 

43.073.251 

44.845 

44.845 

3.986 .179 

0 

165.044 

87.002 

4.238.225 

21.569.058 

25.852.128 

68.925.379 
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Passiver 

Egenkapital i alt 

Hensatte forpligtelser 

Rea lkreditgæld 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 

Gæld ti l pengeinstitutter 

Skyldig løn 

Feriepengeforp ligte lse 

Mellemregn ing med Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Anden gæld 

Periodeafgrænsningsposter 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

Gældsforpligtelser i alt 

Passiver i alt 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Andre forpligtelser 
Lejeforpligtelser 
Leasingforpligtelser 

NOTE 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- 18 -

31/12 2018 31/12 2017 

kr. kr. 

37.662.194 33.364.436 

2.033.405 1.469.484 

96.897.986 0 

96.897.986 0 

357.477 1.370 

1. 763.459 1.693.235 

7.501.000 8.251.000 

0 5.438.046 

21. 781.674 6 .841.894 

5 .833.883 4 .210.297 

6 .327.587 7 .655.617 

43.565.080 34.091.459 

140.463.066 34.091.459 

180.158.665 68.925.379 
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Pengestrømsopgørelse 

1/1 - 31/12 2018 1/1 - 31/12 2017 

kr. kr. 

Årets resultat 4.297 .758 6.534.771 

Reguleringer vedr. ikke kontante poster: 
Af- og nedskrivninger 862.233 1.392.678 

Ændringer i driftskapital: 
Ændring i varebeholdninger 7.481 -1.928 
Ændring i tilgodehavender -8.353 .130 2.589.461 
Ændring i hensatte forpligte lser 563 .921 262.069 
Ændring i kortfristet gæld 9.473.621 2.738.491 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 6.851.884 13.515.542 

Køb af materielle anlægsaktiver -89.142.803 -35.321.190 
Ændring i finansielle an lægsaktiver 0 -92.925 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -89.142.803 -35.414.114 

Ændring i rea lkreditgæld 96.897.986 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 96.897.986 0 

Ændringer i likvider 14.607.067 -21.898.573 

Li kvider primo 21.569.058 43.467 .631 

Likvider ultimo 36.176.125 21.569.058 
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Noter 

1 Statstilskud 
Undervisn i ngstaxa meter 
Fællesudgiftstilskud 
Bygningstaxa meter 
Øvrige driftsindtægter 
Særlige tilskud 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
I alt 

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

3 Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhæng ige omkostninger 
Afskrivninger 
Øvrige omkostninger 
I alt 

4 Markedsføring 
Løn og lønafhængige omkostn inger 
Øvrige omkostninger 
I alt 

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

6 Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger 
Afskrivninger 
Øvrige omkostninger 
I alt 

1/1 - 31/12 2018 

kr. 

70.129.509 
1.766.888 
7.051.343 

0 
-1.107.256 
2.591.625 

80.432.109 

20.462.225 
23.326.949 

7.045.590 
7.500 

50.842.264 

57 .395.139 
352.617 

27 .829.015 
85.576.771 

339.000 
847.718 

1.186.718 

10.473 .390 
6.796.783 

17.270.173 

3 . 778.001 
509.617 

11.675.886 
15.963.504 
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1/1 - 31/12 2017 

kr. 

75.031.478 
1.749.169 
6.586.983 
-123.900 
-934.853 

2.510.793 
84.819.670 

21.864.207 
21.629.567 

6.058.235 
56.590 

49.608.599 

59.800.918 
642 .220 

28.142.638 
88.585.776 

401.000 
1.166.490 

1 .567.490 

10.159.552 
5.241.112 

15.400.664 

3.565.169 
750.458 

11.813.766 
16.129.393 
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1/1 - 31/12 2018 1/1 - 31/12 2017 

kr. kr. 

7 Aktiviteter med særlige tilskud 
Løn og lønafhængige omkostninger 529.438 284.975 
Øvrige omkostninger 2.922.255 2.532.053 
I alt 3.451.693 2.817.028 

8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
Løn og lønafhængige omkostninger 3.089.845 3.121.374 
Øvrige omkostninger 173.645 186.068 
I alt 3.263.490 3.307.442 

9 Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 1.275 0 
I alt 1.275 0 

10 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 265.541 85. 705 
I alt 265.541 85.705 

31/12 2018 31/12 2018 31/12 2018 

kr. kr. kr. 

Forud betalte 
Indretning og uafslut-
af lejede Udstyr og tede an-
lokaler inventar lægsaktiver 

11 Materielle anlægsaktiver 
Anskaffelsessum pr. 1. januar 997.115 6.275.419 37.426.164 
Tilgang i årets løb 89.142.803 
Afgang i årets løb 
Anskaffelsessum pr. 31. december 997.115 6.275.419 126.568.967 

Akkumulerede af- og nedskriv-
ninger pr. 1. januar 768.919 4.871.285 0 
Årets af- og nedskrivninger 228.196 634.038 0 
Tilbageførte af- og nedskrivninger 
Akkumulerede af- og nedskriv-
ninger pr. 31. december 997.115 5.505.323 0 

Bogført værdi pr. 31. december 0 770.096 126.568.967 

Kontantvurdering af grund pr. 31. december 24.270.800 
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Noter, fortsat 

12 Egenkapital 
Saldo pr. 1. januar 
Årets resultat 
Saldo pr. 31. december 

13 Hensatte forpligtelser 
Saldo pr. 1. januar 
Årets hensættelser - se under særlige specifikationer 

Årets hensættelser til istandsættelse ved fraflytning 
Saldo pr. 31. december 

14 Realkreditgæld 

Hovedstol/ 
træknings- Restgæld 

Bygning Låntype Rente ret ultimo 2018 
--- byggekredit 0,9700% 50.054.000 18.190.033 

56AH obl.lån 2% 80.346.000 80.346.000 
--- kurstab m.m. --- --- -1.638.047 

I alt 96.897.986 

15 Gæld til pengeinstitutter 
Kassekredit maks. 25.000.000 kr. - heraf forbrugt 

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for 
rea I kreditinstitut: 
Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig 
værdi på 

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for 
bankforbindelse: 
Pantebrev på 79.000.000 kr. i materielle anlægs-
aktiver til en samlet regnskabsmæssig værdi på 

17 Andre forpligtelser 
Lejeforpligtelser 
Institutionen har indgået lejeforpligtelser for i alt 
Leasingforpligtelser 
Institutionen har indgået leasingforpligtelser for i alt 

I alt 

31/12 2018 

kr. 

33.364.436 
4.297.758 

37.662.194 

1.469.484 
-536.079 

1.100.000 
2.033.405 

Lånet udløber 
01.01.2020 

30.06.2048 
30.06.2048 

31/12 2018 

kr. 

357.477 

126.568.967 

126.568.967 

4.621.000 

1.934.000 

6.555.000 
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31/12 2017 

kr. 

26.829.665 
6.534.771 

33.364.436 

1.207.415 
262.069 

0 
1.469.484 

Evt. afledte 
finansielle 

instrumenter 
(swaps, 

rentelolter mv.) 
---

---
---

31/12 2017 

kr. 

1.370 

0 

0 

4.730.000 

1.798.000 

6.528.000 
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Særlige specifikationer 

Personaleomkostninger 
Institutionens samlede lønudgifter fordeler sig således: 
Lønninger mv. 
Pensioner 
Andre omkostninger til social sikring 
I alt 

Personaleårsværk 
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vi lkår 
Andel i procent ansat på sociale vilkår 

Revision 
Honorar for revision 
Andre ydelser 
I alt 

Selvforsikringsudgifter 
Udg ifter vedrørende bygninger og løsøre 
Udgfiter vedrørende motorkøretøjer 
Udgifter ved rørende tjenesterejser 
Afholdte selvforsikringsudgifter i alt 

Beløb for ikke genanskaffede genstande i alt 

Institutionens selvrisiko i regnskabsåret 

1/1 - 31/12 2018 1/1 - 31/12 2017 

kr. kr. 

Indtægtsdækket 
virksomhed-IDV 
Indtægter 20.425.693 18.707.870 
Direkte og indirekte 
lønomkostninger -7.772.555 -7.408.016 
Andre direkte og 
indirekte omkostninger -12.188.466 -10.681.402 
Resultat 464.672 618.452 

Akkumuleret resultat 
(egenkapital) 6.362.827 5.898.155 

1/1 - 31/12 2018 

kr. 

65.662.267 
9.123.392 

819 .155 
75.604.814 

147,43 
3,8% 

192.710 
5.250 

197.960 

42.602 

42.602 

0 

42.602 

1/1 - 31/12 2016 

kr. 

15.828.889 

-7.478 .746 

-8.655.407 
-305.264 

5.279.703 
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1/1 - 31/12 2017 

kr. 

67.460.626 
9 .034.196 

838.166 
77.332.988 

153,61 
3,6% 

242.000 
14.100 

256.100 

4.001 
998 

6.825 
11.824 

0 

11.824 

1/1 - 31/12 2015 

kr. 

18.352.151 

-7 .572.222 

-9.924. 759 
855.170 

5.584.967 
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Særlige specifikationer, fortsat 

Hensættelse vedr. afgivne tilsagn - Fripladser og stipendier 

Fripladser og stipendier 
Uddannelse Antal Antal Forbrug af 

indskrevne modtagere af fripladser 
studerende på stipendier 

hele eller 
delvise 

fripladser 

41 PBW 3 2 60.469 
43 PBA 6 3 90.381 
3270 MFØ 17 13 385.229 
I alt 26 18 536.079 
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Forbrug af 
stipendier 

0 
0 
0 
0 

Det akkumulerede resultat over de seneste fire år opgøres efter nedenstående skema: 

År Beholdning Overført fra Overført Forbrug i Beholdning 
primo Styrelsen for overskud vedr. regnskabs- ultimo 

Institutioner og udenlandske året 
Uddannelses- betalings-

støtte studerende 

2015 642.956 470.314 0 193.361 919.909 
2016 919.909 508.826 0 221.320 1.207.415 
2017 1.207.415 559. 760 0 297 .691 1.469.484 
2018 1.469.484 0 0 536.079 933.405 

Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2018 0 

Saldo friplads- og stipendiemidler 1. januar 1.469.484 

Saldo friplads- og stipendiemidler 31. december 933.405 
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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrift og bestyrelsens habilitetserklæring 

Bestyrelse og rektor har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 
for IBA Erhvervsakademi Kolding. 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendt
gørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til §39, stk. 4 i 
regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det henned: 

• At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 
eller udeladelser, herunder at målopstillingen og statusredegøreisen vedrørende den strategi
ske rammekontrakt 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 prak
sis. 

• 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. 

Kolding, den 3. april 2019 
Daglig ledelse 

/Zc··-01 
Niels En4 und 
rektor t " 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 14 i lov om er
hvervsakademier for videregående uddannelser. 

Jø 1~ Andreas Bach-Laursen 

~:l--- næstformand 

~ Larsen 



På tegninger 

Den uafbængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen for IBA Erhvervsakademi Kolding 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion 
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Vi har revideret årsregnskabet for IBA Erhvervsakademi Kolding for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, penge
strømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Uddannelses
og Forskningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2018, lov om statens regn
skabsvæsen 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 revisi
onen 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 "Re
visors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af IBA Erhvervsakademi Kol
ding 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 revisions
bevis 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 IBA Erhvervsakademi 
Koldings 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 IBA Erhvervsakademi Kolding, 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. be
kendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervs
akademier for videregående uddannelser, altid vil afdække væsentlig fejlinformation , når sådan 
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findes . Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fej I og kan betragtes som væ
sentlige, 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 erhvervs
akademier for videregående uddannelser, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes
sionel 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 
dam1e grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinforma
tion forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 
fejl , idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladel
ser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af IBA Erhvervsakademi Koldings in
terne 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 udar
bejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs
princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisi
onsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om IBA Erhvervsakademi Koldings 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 be
givenheder eller forhold kan dog medføre, at IBA Erhvervsakademi Kolding ikke længere 
kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes statusredegøreisen vedrørende den strategiske ramme
kontrakt. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og statusredegøreisen vedrørende den strategiske 
rammekontrakt. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og statusredegøreisen 
vedrørende den strategiske rammekontrakt, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sik
kerhed om ledelsesberetningen og statusredegøreisen vedrørende den strategiske rammekontrakt. 
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og statusredegøreisen vedrørende den strategiske rammekontrakt og i den forbindelse overveje, 
om ledelsesberetningen og statusredegørelsen vedrørende den strategiske rammekontrakt er væ
sentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger 
i henhold til statens regnskabsregler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og statusredegørei
sen vedrørende den strategiske rammekontrakt er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væ
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og statusredegøreisen vedrørende 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 over
ensstemmelse 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. Le
delsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter spar
sommelighed, 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 of
fentlig 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 bestemn1elser 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 øko
nomiske 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. 

Holstebro, den 3. april 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr.3 

Kim Vorret 
statsautoriseret revisor 




