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LEDELSESpATEGNING 

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 
2016 for Skagen Skipperskole. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Statens Regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 
16. maj 2015, lovbekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013, med senere ændringer jf. BEK nr. 
1654 af 15. december 2015, samt Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS') vejledning om 
aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Skagen, den 4. maj 2017 

Forstander: 

~ 

~~ 
Erik Rasmussen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen af Skagen Skipperskole 

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Skagen Skipperskole for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis samt særlige specifikationer. Arsregnskabet udarbejdes efter Statens regnskabsregler, 
lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt 
Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS') vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime 
uddannelsesinstitutioner. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med Statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, 
bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS') 
vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner. 

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 revisionsskik, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i §9-aftalen om intern revision ved institutioner for videregående 
uddannelser. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Institutionen har i overensstemmelse med Styrelsens vejledning medtaget det af ledelsen godkendte 
resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været 
underlagt revision. 

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, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 
2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens vejledning. 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 institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

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 god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

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

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan 
fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi 
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 
1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens vejledning. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er 
i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens 
regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 
2013 samt Styrelsens vejledning. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og 
målrapporteringen. 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig 
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som 
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 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 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. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse 

Skagen, den 4. maj 2017 

riseret revisionsaktieselskab 
2670 
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INSTITUTIONSOPLYSNINGER 

Institutionen Skagen Skipperskole 
Kuttervej 13 
9990 Skagen 
Telefon 98443344 
Hjemmeside www.skipperskolen.dk 
E-mail: post@skipperskolen.dk 
CVR-nr.: 25 01 76 17 

Skagen Skipperskole er en statsfinansieret selvejende institution under UDS 
med hjemsted i Frederikshavn Kommune. 

Mission Skagen Skipperskole er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som bi 
drager til at sikre, at de maritime erhverv får højt kvalificerede naviga 
tører. 

Vision Skagen Skipperskole vil være en anerkendt national og international skip 
perskole, der udvikler og uddanner kvalificerede navigatører til gavn for 
fiskerierhvervet, handelsflåden såvel som søværnet. 

Skagen Skipperskole vil opnå dette gennem et frugtbart samarbejde mel 
lem de studerende, erhvervene, Søfartsstyrelsen, UDS og skolens personale. 

Bestyrelse Formand Carl Jesper Hermansen. Formand for Skagen Fiskeriforening. 
Bestyrelsesmedlem, herunder formand, i en række erhvervsvirksomheder, 
herunder hovedstyrelsen for Danmarks Fiskeriforening, Skagen Havn og 
Danske Fiskeres Forsikring. 
Kompetencer: 
• Stor kontaktflade. 
• Organisationserfaring gennem 20 år. 
• Erhvervserfaring som selvstændig fiskeskipper i 30 år. 

Næstformand Leo Skjødt Mikkelsen. Direktør i Saga Shipping A/S. 
Bestyrelsesmedlem i en række nordjyske virksomheder, herunder Skagen 
Havn. 
Kompetencer: 
• Godt kendskab til den maritime sektor. 
• Daglig ledelse af virksomhed. 
• Stor berøringsflade. 

Erik Rasmussen. Har gennem en periode på 25 år været selvstændig 
fiskeskipper. Har tidligere gennem mange år beklædt bestyrelsesposter i 
en række erhvervsvirksomheder og organisationer, herunder FF Skagen 
a.m.b.a., Frederikshavn Skibsforsikring og Skagen Fiskeriforening. 
Kompetencer: 
• Stort kendskab til fiskeriet og dets arbejdsgange. 
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INSTITUTIONSOPLYSNINGER 

Bestyrelse (fortsat) Gustav Øglend. Beskæftiger sig med fiskeri. Bestyrelsesmedlem, herunder 
formand, i en række erhvervsvirksomheder og organisationer, herunder 
Pelagisk Fiskeriforening, Hirtshals Fiskernes Handelsselskab a.m.b.a., 
kvoteselskabet Hirtshals af 15. januar 2007 A/S og Danmarks Fiskeriforening. 
Kompetencer: 
• Erfaring med ledelse. 
• Bestyrelseserfaring fra andre bestyrelsesposter. 
• Erfaring fra drift af eget fartøj. 
• Erfaring som 2. styrmand i forbindelse med større fiskefartøj. 

Morten Jensen. Advokat (H), HD-R, Partner i Advokatfirmaet Børge Nielsen, 
Aalborg. Bestyrelsesmedlem, herunder formand, i en række erhvervs 
virksomheder, herunder transportvirksomheder, inkl. rederi på Færøerne. 
Kompetencer: 
• Generel juridisk erfaring, herunder mht. selskabsret og anden 

regulering af juridiske enheder. 
• Erfaring med økonomistyring i forskellige virksomhedstyper. 
• Baggrund inden for økonomistyring i shippingbranchen. 
• Bred erfaring i bestyrelsesarbejde i forskellige virksomhedstyper. 
• Mere end 15 års erfaring som ekstern underviser på Aalborg 

Universitet. 

Bjarne Laustsen. Medlem af Folketinget. 

Søren Thagaard Jensen. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Lærer på 
Skagen Skipperskole. 
Kompetencer: 
• Uddannet styrmand, skibsfører og søofficer 
• Erfaring gennem ansættelse i ØK, søværnet, Skoleskibet Danmark, 

Martec og Rederiet Rohde Nielsen A/S. 
• Har i tide i søværnet gennemgået videreuddannelse i form af såvel 

ledelsesmæssige som faglige kurser på Søværnets Officerskole. 
• Ledelsesmæssig erfaring som holdofficer ved Søværnets Officerskole og 

fra den sejlende tjeneste i Søværnet. 
• Bred undervisningsmæssig erfaring indenfor det maritime 

uddannelsessystem. 

Bestyrelsen i Skagen Skipperskole har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2016: 
1. februar, 9. maj, 31. oktober og 5. december. 

Ledelse Anders Andersen (forstander). 
Frank Nielsen (inspektør). 

Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Spliidsvej 25 A, Box 170 
9990 Skagen 
CVR-nr. 20 22 26 70 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING 2016 

Indledning 

Denne ledelsesberetning for 2016 omhandler Skagen Skipperskole og redegør for årets resultat og væsentlig I 

aktiviteter. 

Årets økonomiske resultat 

Det økonomiske resultat for 2016 udgør -2.406.380 kr. mod et budget på -1.089.000 kr. 

Resultatet er klart utilfredsstillende ikke mindst set i lyset af et forbedret optag i forbindelse med 
godkendelse til at uddanne skibsførere. 

Disponering af årets resultat 

Arets resultat på -2.406.380 kr. fratrækkes egenkapitalen. 

Året i hovedtræk 

Forventningerne til 2016, som et år med store udfordringer, men også positive tendenser, holdt stik. 

Opstart af skibsføreruddannelsen i Skagen er en historisk begivenhed, idet der aldrig tidligere har været 
uddannet skibsførere i Nordjylland. Uddannelsen er blevet taget godt imod, og vi mærker, at uddannelsen 
har været savnet, idet vi kunne starte med et fuldt hold på 21 og mange på venteliste. Vi kom godt fra 
start, men med stor bevågenhed fra diverse styrelser, som har fulgt forløbet tæt hele året. 

Skibsføreruddannelse bliver gennemført i tæt samarbejde med MARTEC, hvorfra vi har 3 lektorer som 
undervisere. 

Vi mærkede, som forventet, de besparelser, der blev varslet i 2015 og ser med bekymring på, hvor dårligt 
kravet om kvalitet hænger sammen med de økonomiske vilkår. 

Vi er ikke begyndt arbejdet mod en akkreditering endnu. Skolen skal efter planen akkrediteres i 2018. 

Trods store bestræbelser og mange møder er det ikke lykkedes Skagen Skipperskole at opnå bedre 
finansieringsvilkår i 2016, hvilket årsresultatet bærer tydeligt præg af. 

Skolen havde i marts måned besøg af Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs. 

Som nævnt bliver Skagen Skipperskoles skibsføreruddannelse fulgt tæt af såvel Uddannelses- og 
Forskningsministeriet samt Søfartsstyrelsen. 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING 2016 

Skolen havde audit med begge styrelser den 16. marts, et opfølgende auditmøde den 13. juni og endelig 
audit den 5.-6. december, også med begge styrelser. 

Auditterne gav anledning til en del anbefalinger, som skolen har taget til sig og forsøgt at tilrettelægge 
uddannelsen efter. Vi har været tæt på at få den endelige godkendelse til at uddanne skibsførere, men 
Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker en sidste audit i starten af 2017, da man er meget bevidste 
om, at vores tiltag ikke er populært overalt! 

Skagen SkipperskaIe blev nævnt i finanslovsforslaget for 2017- 2020, hvor der åbnes mulighed for et tilskud 
til fiskeskipperuddannelsen, men der knyttes betingelser til tilskuddet, blandt andet at Skagen Skipperskole 
undersøger muligheden for fusion med MARTEe. 

Personale 

på personalesiden har også 2016 budt på forandringer: 

Vi har sagt farvel til administrativ medarbejder Hanne Kii!. Hanne har været en væsentlig del af skolens 
DNA i mange år, så vi er kede af at måtte sige farvel til Hanne. Hanne har valgt at søge nye udfordringer i 
Skagen Fiskeriforening. 

Vi har ansat Anita Borup i stedet for Hanne. Anita kommer med stor erfaring fra blandt andet markedsføring. 
Anita er udlært på Skagen Skipperskole og har derfor stor indsigt i vores hverdag. 

Vi har haft 3 eksterne lektorer, Esben Munch, Klaus Jørgensen og Lise Henningsen, alle fra MARTEe til at 
undervise i skibsførerklassen. Det har været spændende og lærerigt at have eksterne lektorer i huset, og vi 
har haft et rigtigt godt samarbejde. 

Skagen Skipperskole har i de sidste år haft fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi lever i en tid med store 
forandringer og ikke mindst en vanskelig økonomisk situation, der sætter sit præg på arbejdsmiljøet. Vi har 
gennemført undersøgelser og samtaler. Vi valgte at lave en temadag omkring det psykiske arbejdsmiljø i 
august 2016, hvor vi fik lejlighed for at komme tættere på hinanden godt hjulpet af en konsulent. Vi er klar 
over, at der til stadighed skal arbejdes på at fremme den gode arbejdsplads og fortsætter fokusområdet ind 
i 2017. 

Forretningsområder 

Uddannelse 

Skagen Skipperskoles primære forretning er uddannelsen til fiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- og 
sætteskipperuddannelse. Uddannelserne strækker sig over et semester (et halvt år) for fiskeskipper af 3. 
grad og kystskipperuddannelserne og yderligere to semestre for fiskeskipper af 1. grad og sætteskipperne 
og fra 2016 muligheden for at læse til skibsfører i Skagen. Skibsfører modulet er yderligere 2 semestre efter 
bestået sætteskipper eksamen. Vi har på første hold overvejende folk, der kommer fra erhvervet, folk der 
er i arbejde og som ønsker at bygge ovenpå deres eksisterende uddannelse. Vi håber på sigt, at vi også får 
en del, der starter i 1. semester med henblik på at blive skibsfører, altså taget alle 5 semestre efter 
hinanden. 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING 2016 

Kursusafdelingen 

Udvikling i kursusaktivitet 

Desværre udvikler kursusafdelingen sig stadig i negativ retning, og vi har ikke levet op til vores forventninger 
i budgettet. Afmatningen inden for olie-gas mærkes på radiokurser og på trods af massiv markedsføring, er 
det ikke lykkedes at komme igennem med BRM for fiskere, som forventet. 

Økonomi og forudsætninger for den fremtidige drift 

Skolen havde i marts måned besøg af Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs. Ministeren lyttede 
til skolens udfordringer og lovede at tage udfordringerne med til Christiansborg. 

Skolen har gentagne gange forsøgt at påvirke folketinget til at ændre på skolens dårlige lånebetingelser, 
men uden held. 

I september måned blev bestyrelsesformand Carl Jesper Hermansen og forstander Anders Andersen kaldt til 
møde hos minister Ulla Tørnæs. hvor hun ville drøfte skolens situation. Mødet gav ikke noget resultat, da 
der ikke var konkrete forslag til en forbedring af lånevilkår eller andre konkrete tiltag, der kunne sikre 
skolens fremtid. 

Som det fremgår af årets resultat har vi en meget vanskelig tid foran os, hvis der ikke findes en løsning på 
vores økonomi. Der er bred enighed om, at vores økonomiske situation er uholdbar og har været det længe, 
men det er endnu ikke lykkedes at få ændret de vilkår, vi eksisterer under, og da vi samtidigt nedsættes i 
taksameter år for år og bliver udsat for ændringer i momsloven etc. er en stillingtagen nødvendig. Positivt 
skal nævnes, at vi fra flere politikere, både lokalt og landspolitisk, har fået at vide, at der skal være en 
skipperskole og den skal være i Skagen! 

Skagen Skipperskole har siden årsskiftet arbejdet på en sammenlægning med Martec Frederikshavn. 
Herigennem vil institutionerne kunne styrke de maritime uddannelser ikke bare i Nordjylland, men i hele 
Danmark. Bestyrelserne på begge institutioner har sagt ja til denne sammenlægning. Før sammenlægningen 
endelig kan gennemføres mangler Undervisningsministerens godkendelse. Det forventes, at ministeren 
godkender denne sammenlægning. 

Efter en sammenlægning vil institutionerne stå stærkere økonomisk og der vil ske omlægninger i 
finansieringsstrukturen. Budgettet for 2017 af de sammenlagte institutioner udviser et positivt resultat for 
2017. 

Skulle ministeren mod forventning ikke godkende sammenlægningen, skal Skagen Skipperskole igangsætte 
en ny plan for fremskaffelse af finansieringen af det kommende års driftsfinansiering. Institutionens budget 
for 2017 isoleret set viser, at der er behov for finansiering af driften for 2017 udover de nuværende rammer. 
Det er ledelsens vurdering, at en sådan finansiering vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet 
overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift. 

Ekstraordinært effektiviseringstilskud 

Skagen Skipperskole valgte at bruge det ekstraordinære tilskud til en længe ønsket opdatering af vores 
kvalitetssystem. Vi valgte at købe et professionelt system IMRPOVE. Hermed er kvalitetssystemet blevet 
digitaliseret og dermed meget mere tilgængeligt og brugbart samtidig med, at systemet hele tiden er 
ajourført ved ændringer eller tilføjelser. 
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Forventninger til 2017 

2017 bliver endnu et år med store udfordringer på det økonomiske plan. Vi skal i 2017 have en langsigtet 
plan for skolens videre drift med en økonomi, der gør det muligt at drive skolen på fornuftig vis. 

Vi glæder os til i 2017 at fortsætte arbejdet med skibsførerudbuddet. Vi håber på en permanent 
godkendelse, så vi kan få rigtig gang i markedsføringen af de mange uddannelsesmuligheder, der findes 
inden for det maritime i Nordjylland. Vi skal have sat gang i en langsigtet plan for videre- og efteruddannelse 
af vores undervisere, så vi kan vokse med vores nye udbud. 

Vi skal tilpasse os en ny virkelighed inden for kursus området. Flere af de områder vi har haft på 
kursusprogrammet er vigende, hvilket skyldes, at flere kurser i dag er indeholdt i grunduddannelsen. Vi skal 
finde nye områder og tilpasse os det stadigt skiftende behov i erhvervet, en spændende men krævende 
opgave. 

Vi har også i 2017 fået mulighed for at lave gratis kursustilbud til fiskeflåden. Vi håber på, at det bliver 
taget godt imod. Vi er vidne til, at der kommer rigtigt meget nyt udstyr på markedet, men vi vil gerne sikre, 
at udstyret anvendes korrekt og sikkerheden dermed bedres. 

Målrapporteri ng 

Udviklingskontrakt. 

Der blev i januar 2015 underskrevet en ny udviklingskontrakt mellem Skagen Skipperskole og Undervisnings 
og Forskningsministeriet. Kontrakten dækker perioden 2015 - 2017. 

Uddannelsesministerens mål i udviklingskontrakterne 2015-2017 
Uddannelsesministerens mål er valgt efter, hvor samfundet som helhed har behov for, at de videregående 
uddannelsesinstitutioner gør en særlig indsats for at bidrage til opfyldelsen af samfundsmæssige 
udfordringer. 

De overordnede udfordringer, som de pligtige mål tager udgangspunkt i, er: 

Bedre kvalitet i uddannelserne 
Større relevans og øget gennemsigtighed 
Bedre sammenhæng og samarbejde 
Styrket internationalisering 
øget social mobilitet - flere talenter i spil 

Institutionens selvvalgte mål, er: 

Bedre integration med simulatorundervisning 
Fokus på det pædagogiske læringsmiljø 
Kursusvirksomhed fra sidste kontrakt 

Opfølgning og afrapportering 

Opfølgning på udviklingskontrakten sker i form af en årlig afrapportering på de opstillede indikatorer og 
milepæle. Afrapporteringen koordineres med institutionernes årsrapport. Afrapportering og øvrig opfølgning 
kan give anledning til at justere eller præcisere udviklingskontrakten i løbet af kontraktperioden på grundlag 
af dialog mellem ministeriet og den enkelte institution herom. 

Det forventes i øvrigt, at ledelse og bestyrelsen ved institutionerne gennem kontraktperioden gør ministeriet 
opmærksom på forhold af væsentlig betydning for opfyldelse af udviklingskontraktens målsætninger. 

Skagen Skipperskole har nået næsten alle de mål, der var sat. Der har været få punkter, hvor målene ikke 
er 100 % opfyldt, men ikke mål, der giver anledning til justering. Vi har udviklingskontraktens punkter med 
som emner til lærermøder og bestyrelsesmøder og sørger på den måde for at få målpunkterne på 
dagsordenen. 
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Skematisk redegørelse for opfyldelsen af de mål, der er aftalt i udviklingskontrakten: 
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1. Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne 

Skagen Skipperskole er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som bidrager til at sikre, at de 
maritime erhverv får højt kvalificerede navigatører. 

Skipperskolen ønsker at skabe nogle af verdens bedst uddannede navigatører, til såvel fiske- som 
handelsflåden. Navigatørerne skal have et kvalitetsniveau, der er konkurrencedygtigt med andre 
landes navigatører. Målet er at sikre fortsat ansættelse af navigatører uddannet i Danmark. 

Skipperskolen har investeret i 2 topmoderne FullMission simulatorer, som giver skolen mulighed for 
at skabe sammenhæng mellem teori og praksis og dermed skabe kvalitet i uddannelsen. 

Uddannelsen skal være trendsættende over for andre landes uddannelser samt bidrage til at skabe 
et godt uddannelsesimage. 

SkaBen Skipperskole vil opnå dette gennem et frugtbart samarbejde mellem de studerende, 
erhvervene, Søfartsstyrelsen, Uddannelses-og Forskningsministeriet og skolens personale. 

Indikator Milepæle Bemærkninger 

1.1 2016 Målet er delvist nået gennem vore 
studiesamtaler. Delvist gennem udsendte 

Skagen Skipperskole vil måle evalueringsskemaer. 
kvaliteten af uddannelserne ved 
at gennemføre Vi har ikke implementeret faste spørgsmål, 
studietilfredshedsundersøgelser. t---.........,..,.--------t som gemmes. 
Undersøgelsen skal indeholde 85 % 
relevans tilfredshed i forhold til 
erhvervet. 

2016 

1.2 Mindst et emne fra 
undervisningsplanen i 
navigation i 1. 
semester, skal 
indeholde et 
simulatoremne 

Målet for 1. semester i 2017 er at fa 20 % 
af undervisningstiden lagt i simulatoren. 

Vi har i 2016 lavet et sammenhængende 
kursusforløb i simulatorerne og derved 
givet mere tid i simulatorerne, samt haft 
mere fokus på sammenhængen i fagene. 

Målet er opfyldt. 

Undervisningsplaner med 
direkte sammenhæng til 
simulatorundervisning indføres 
over perioden. 

1.3 

Evaluering af fag ved brug af 
simulatorer. 

Mindst 5 % af faget 
navigation i 1. 
semester skal 
evalueres i simulator 

Emner som har stor værdi i simulator er 
Radar, ARPA, EeDIS og 
instrumentforståelse. Det er emner, der 
allerede i dag indgår i 
simulatorundervisningen, men som bør 
styrkes også ved evaluering eller eksamen. 

Målet er nået ved en målrettet samlet 
evaluering i forbindelse med FullMission 
øvelsen i simulatorer, suppleret af i alt 11 
deløvelser , hvoraf de sidste 3 er 
evalueringsøvelser . 
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2. Mål: Større relevans og øget gennemsigtighed 

Skipperuddannelserne er erhvervsuddannelser målrettet et erhverv, hvorfor det er helt 
afgørende, at uddannelsen afspejler erhvervets behov. 

Gennemsigtighed er en vigtig faktor og Skagen Skipperskole vil arbejde for at de studerende kan 
gennemskue hele uddannelsens forløb fra starten på søfarts- eller fiskeriskole og til de har et 
næringsbrev som navigatør eller skipper. 

Skipperskolen vil lytte til erhvervet og forsøge at tilpasse uddannelsen til erhvervets behov. 

Det er vores overbevisning, at mange opgiver at videreuddanne sig grundet uigennemsigtighed. 

En vanskelighed er sejltidskravene både før, under og efter studieforløbet. Skagen Skipperskole vil 
samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet om en fælles forståelse af sejltidskravene, 
med henblik på bedst muligt at matche erhvervets krav og behov, inden for de rammer de 
internationale regler sætter. 

Skipperskolen gør en stor indsats for at vejlede om hvad uddannelserne indeholder og hvilke 
jobmuligheder der er efterfølgende. Skolen deltager i messer, holder foredrag for erhvervs og 
folkeskoler, deltager i netværk og forsøger at være synlig på såvel sodale som kommerdelle 
medier med det mål, at synliggøre uddannelsen fra ubefaren skibsassistent eller fisker til 
navigatør/skipper og de deraf følgende jobmuligheder. 

2016 

Bemærkninger Milepæle Indikator 

Aktivitet i forbindelse med 
oplysning om uddannelsens 
sammensætning. 

Skagen Skipperskole er 
~.,--,..,........,,--:---..,...------:--i medlem af en del maritime 
Vi vil deltage i netværk netværk. 
og møder, hvor emnet er 
relevant. Målet er opfyldt. 

2.1 

13 
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2.2 2016 Skagen Skipperskole afholder 
individuelle studiesamtaler hvor 

Afholde studiesamtaler med alle Stadig indsamle data. vi opsamler viden om hvorfor en 
studerende, fokus på muligheder i 

På baggrund af allerede stor del af de studerende 
uddannelsessystemet stopper efter Kystskipper eller indsamlede data 

Fiskeskipper af 3. grad. påvirke de område, der 
viser sig at være Skagen Skipperskole har søgt 
baggrund for fravalg af midler til en nærmere 
yderligere uddannelse. undersøgelse af behovet for 

Fiskeskipper af 1. grad. Pengene 
er bevilget og undersøgelsen 
finder sted primo 2017. 

Målet er delvist nået. 

2.3 Minimum 3 besøg årligt Vi har haft en del eksterne 
oplægsholdere, nævnes kan Jens 

Skagen Skipperskole vil øge de Karstens Søfartsstyrelsen, 
studerendes kontakt til erhvervet Flemming Christensen Fiskeriets 
gennem besøg og foredrag fra Arbejdsmiljøråd, Per Gravgaard 
relevante personer. Der skal være Søfarten s Ledere. 
indslag mindst 1 gang hvert 

Målet er opfyldt. semester. 
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3. Mål: Bedre sammenhæng og samarbejde 

Der er tradition for at de maritime uddannelser står sammen. Det er vigtigt at være ibevidst om, at 
vi er hinandens fødekæde. 

il Vi vil gennem oplysning og besøg på andre skoler sikre, at der formidles viden om de maritime 
uddan-nelser og hvilke muligheder de åbner for. 

Der laves en målrettet indsats-gennem studiesamtaler for at få Kystskippere og Fiskeskippere af 3. 
grad til at videreuddanne sig til Sætteskipper eller Fiskeskipper af 1. grad. 

Samarbejdet sikres blandt andet ved deltagelse i rektolikollegiemøder og ved medvirken i 
netværk. 

lndikator 

2016 

Målet er opfyldt. 
Arrangementet blev 
en stor succes. 

3.1 

Forstanderen besøger MARTEC, 
Nyborg Søfartsskole, Svendborg 
Søfartsskole, Georg Stage og 
Fiskeriskolen Thyborøn 2 gange 
årligt. 

Milepæle Bemærkninger 

3.2 

I samarbejde med Martec og 
Frederikshavn gymnasium vil der 
være fokus på HF-søfarts 
uddannelsen og tiltrækning af 
unge til den uddannelse 

Målet er opfyldt. 

Besøg på mindst 3 relevante skoler i 
foråret. 

Besøg på mindst 3 relevante skoler i 
efteråret. 

Deltagelse i kampagne for 10 klasser i 
Nordjylland. Kampagnen indeholder 
"Søfartens dag", hvor 1 O klasser får en 
dags oplevelser og introduktion til 
Søfarts erhvervet og søfarts 
uddannelser. 
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4. Mål: Styrket internatfonalisering 

Skagen Skipperskole tflbyder en internatfonal godkendt STCW uddannelse. Vi modtager 
studerende og kursister fra andre lande, primært norden. 

Skolens studerende kommer alle med sejltid og dermed erfaringer fra erhvervet og fra et 
internatfonalt miljø. 

Skolen ønsker med målepunkt 4.1 at give de studerende et større indblik i kulturelle forskelle. 
Målet er at give de studerende bedre værktøjer tfl at begå sig i den internationale verden, som 
bliver deres arbejdsplads. 

Vores studieforløb er forholdsvis korte: fra 6 måneder tfl 1,5 år 9B meget komprimerede. Derfor 
har vil ikke planer for udveksling af studerende i løbet af studiepeHoden. 

Vi uddanner tfl et internatfonalt marked og har derfor stor berøring med andre kulturer 9Ø 
sædvaner, hvilket går igen i vores tflJang tfl uddannelsen. 

Indikator Milepæle I Bemærkninger 

4.1 2016 

Fokus på kulturforståelse i 
ledelsesfag. 

Indføre emnet i Målet er opfyldt. 
afgangsprojektet i 3 
semester. 
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5. Mål: Øget social mobilitet - flere talenter i spil 

Uddannelsen på Skagen Sldpperskole opfylder et behov fra et erhverv i vækst. 

Vi uddanner til beskæftigelse og sikrer job og udvikling. Vi er en modV~ til den stigende 
tendens, hvor unge forlader udkants Danmark for at uddanne sig. 

Vi tilbyder videreuddannelse til en ret stor gruppe fiskere og søfolk og dermed sikre den 
arbejdskraft, der er nødvendig for udvikling af de maritime erhverv. De erhverv, som er udnævnt 
til at være vækstlokomotiv i Nordjylland. 

Vi ser skolen som et alternativ til de mere boglige uddannelser og vil sikre uddannelse samt 
mulighed for beskæftigelse i Danmark, også for ikke akademikere. 

Skolens lærere har alle en baggrund i erhvervet foruden den pædagogiske uddannelse. Det har 
betydning for tilaangen til undervisningen. Derfor har skolen stor succes med at uddanne ikke 
skolevante studerende. 

Skipperskolen sørger for at informere om såvel skipperuddannelserne, som de muligheder, der er i 
de maritime erhverv. 

Vi vil i lighed med flere af de ovennævnte punkter vise de muligheder, der er i vores branche og 
er bevidste om, at vi skal være med til at ændre holdningen til de maritime erhverv. Flere skal 
have øjnene op for de muligheder, der findes her. 

Det blå erhverv har brug for alibejdskraft fra alle samfundsklasser for at sikre en fortsat dansk 
førerposition på området. 

5.1 2016 

Milepæle Bemærkninger 

Vi vil udbrede kendskabet til de maritime uddannelser og Det 
Blå Danmark, gennem deltagelse i Erhvervs- og 
Uddannelsesmesser . 

Deltage i 
Fiskens dag 
mindst 2 
steder i 
Danmark 

Skagen 
SkipperskaIe 
deltog i fiskens 
dag i Hirtshals 

Målet delvist 
opfyldt. 
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5.2 Invitere Skagen Skipperskole 
til mindst havde besøg af UU 

Skagen SkipperskaIe vil gennem samarbejde med UU vejledere et besøg vejledere fra 
og besøg på skolen udbrede kendskabet til Det Blå Danmark og af UU Frederikshavn 
mulighederne i en maritim karriere. vejledere kommune. 
Skipperskolen er bevidst om det nødvendige i at få unge ind på Besøg på Besøg af HF-SØ grunduddannelsen, for at de derefter kan erhverve sig den mindst to brobygning i uge 48. fornødne sejltid og dermed have muligheden for at uddanne sig 

skoler til navigatør. Besøg af vicerektor 
og 3 
uddannelsesledere 
fra 
Vesthimmerlands 
Gymnasium. 

Vi har besøgt 
MARTEC, Nyborg 
Søfartsskole og 
Svendborg 
Søfartsskole, både 
forår og efterår. 

Målet anses for 
opnået 
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6. Mål: Fokus på det pædagogiske læringsmiljø. 

Skagen Skipperskole er en forholdsvis lille skole med få, men meget erhvervsrettede 
lærerkræfter. Vi er bevidste om vigtigheden af en differentieret pædagogisk indsats, da vore 
studerende spænder meget vidt i alder, erfaring og uddannelse. 

Vi vil gøre en indsats for et tage nye og spændende læringsformer i brug, samt gøre 
undervisningen så relevant og interessant som muligt. 

Målet skal nås ved fokus på området og tid afsat til at fordybe os i emnet. 

Indikator Milepæle Bemærkninger 

6.2 2016 Skagen Skipperskole vil 
meget gerne være på 

Skagen Skipperskole vil indføre Afholdelse af to forkant med de muligheder, 
"pædagogiske dage", hvor fokus skal "Pædagogisk dag" for der findes for differentieret 
være på den gode undervisning. undervisere. og spændende undervisning, 

gerne ved hjælp af moderne 
virkemidler. 

Vi har afholdt tre 
pædagogiske dage i 
december 2016. Målet er 
opfyldt. 

6.2 20~6 I forbindelse med skibsfører 

Program for deling af 
udbuddet, er der etableret 

Skagen Skipperskole vil følge med i en faggruppe, med faste 
udviklingen af nye pædagogiske erfaringer fra såvel den mødeterminer, dagsorden 
undervisningsmidler/muligheder og undervisningsansvarlige, som og referat. Faggruppen 
forsøge at få oplægsholdere til at de øvrige undervisere. fungerer fint og giver 
sætte gang i udviklingen på skolen. inspiration til de 

lærermøder, der holdes på 
de øvrige semestre. 

Målet er nået. 



LEDELSENS ÅRSBERETNING 2016 

7. Mål: KursuSVfrksomhed fra sidste kontrakt. 

Målet er en fortsættelse af et af målpunkterne fra 2014 kontrakten. 

Kursusafdelingen er Skagen Skfpperskoles mulighed for vækst. Vi har investeret i en ny skole og ikke 
mindst den nye Full Mission Simulatorr samt det sidste nye radioudstyJi. Vi har dermed fået muligheden for 
at udbyde en række spændende kurser, målrettet behovet i erhvervet. 

Det er gennem kursusafdelingen den tætte kontakt tfl erhvervet kan knyttes og det er kursusafdelingen, 
der kan indbringe midler tfl udvikling og fremdrift. 

Vi har som mål at være fleksible og omstfllfngsparate i forhold til de ønsker og behov, der måtte komme 
fra erhvervet. Vi har investeret i simulatorer, der gør det muligt. at løse opgaver inden for spedalskfbe, 
som f.eks. OP (Dynamic Positions Systems), ICE handling, fiskeri og driftsoptimering i forhold til CG2, NOX 
etc. 

Målet om øget kursusvirksomhed generelt skal nås ved øget markedsføring i samarbejde med MARTE C <QR 
Nordjyllands Brand- og Redningsskole, ikke mindst Norge er et stort potentiale. 

II 

Indikator Milepæle I Bemærkninger 

Målet er at sælge 
mindst 18 
kursuspladser • 

Grundet mangel på kapacitet både på underviser og simulator niveau, har vi ikke 
målrettet markedsføringen mod Norge. Vi har dog haft norske kursister i 2015. 
Målet er delvist nået. 
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HOVED- OG NØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2012 
tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 

Resultatopgørelse 
Tilskud ....................................... 9.274 8.849 9.242 12.130 12.313 
øvrige indtægter ........................... 2.257 2.803 2.587 2.862 2.929 
Omsætning (indtægter i alt) ............. 11.531 11.652 11.829 14.992 15.242 
Driftsresultat ............................... -446 -626 1.385 3.954 2.370 
Årets resultat ............................... -2.406 -2.639 -819 1.215 -251 

Balance 
Balancesum ............ " ... , ................ 36.844 39.071 43.843 52.605 54.004 
Egenkapital ultimo ......................... 3.489 5.895 8.535 9.352 8.138 

Pengestrømme 
Driftsaktivitet .... " ............... , ....... , -654 213 4.994 13.854 -11.579 
Investeringsaktivitet ..................... ' 300 2.807 -5.936 -1.685 -34.054 
Heraf investeringer i materielle 
anlægsaktiver ............................... -300 -2.807 -5.936 -1.685 -34.054 
Finansieringsaktivitet ..................... -440 -1.516 -554 -761 7.559 
=Nettopengestrøm ......................... -794 1.504 4.146 7.157 -5.705 

Regnskabsmæssige nøgletal 
Overskudsgrad .............................. -3,9 -5,4 11,7 26,4 15,5 
Likviditetsgrad .... " ........................ 78,6 120,1 74,5 0,0 121,9 
Sol iditetsgrad ............................... 9,5 15,1 19,5 17,8 15,1 
Finansieringsgrad. .......................... 84,2 83,2 75,1 74,0 84,2 

Medarbejdere 
Undervisning ............................... 6,3 5,2 5,2 5,0 7,2 
Ledelse og administration ................ 3,2 3,2 3,4 3,4 3,8 
Bygningsdrift .................. '" ........... 1,0 1,0 0,5 0,5 1,4 
Bygningens tilvejebringelse .............. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Udvikling ..................................... 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 
Markedsføring .............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årsværk i alt ............................... 11,3 10,1 9,1 8,9 12,7 

Heraf procentandel ansat på særlige 
vilkår (sociale klausuler): 
Flexjob ....................................... 0,0 0,0 0,0 4,8 11,3 
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HOVED- OG NØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2012 
tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 

Lønomkostninger 
Undervisning ................................ 3.972 3.247 3.108 2.877 4.089 
Ledelse og administration ................ 2.007 2.033 1.954 2.095 2.475 
Bygningsdrift ................................ 223 283 131 -46 101 
Markedsføring .............................. O O O O O 
Udvikling ..................................... 398 327 O 109 O 

Lønomkostninger opgøres netto, idet 
eventuelle modtagne refusioner 
vedrørende løn modregnes. 

ÄRSSTUDERENDE 

Årsstuderende med taxametertilskud 
fra UDS ....................................... 81,2 68,4 73,3 80,7 81,3 
Årsstuderende med taxametertilskud 
fra andre ..................................... 0,0 1,5 2,3 4,0 5,0 
Årsstuderende, kommunalt 
finansierede ................................. 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 
Årsstuderende fra indtægtsdækket 
virksomhed .................................. 5,1 6,1 7,0 6,4 7,4 

Årsstuderende i alt ....................... 88,3 78,0 83,6 92,6 94,7 

KAPIT ALAPPARA TETS 
VEDLIGEHOLDELSE 

Grunde og bygninger samt 
installationer 
Årets køb .................................... -223 O O O 34.653 
Årets salg .................................... O -4.719 O O O 
Bogført værdi ............................... 30.200 31.242 36.108 37.000 37.895 
Årets vedligeholdelsesomkostninger ... 21 22 3 3 1 

Ny skole, igangværende 

Årets køb. .................................... O O O O O 

Overført færdig skole ..................... O O O O 36.142 

Undervisningsudstyr 
Årets køb. .................................... -76 O 119 5.618 61 
Årets salg .................................... O O O O O 
Bogført værdi ............................... 3.202 3.908 4.552 5.102 180 
Årets vedligeholdelsesomkostninger ... 15 25 13 6 1 
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HOVED- OG NØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2010 
tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 

Andet udstyr og inventar 
Årets køb. ................................... O 60 173 318 61 
Årets salg .................................... O O O O O 
Bogført værdi ............................... 136 269 345 285 51 
Årets vedligeholdelsesomkostninger ... O O O O O 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Årsrapporten for Skagen Skipperskole for 2016 er aflagt i overensstemmelse med Statens 
Regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, lovbekendtgørelse nr. 1522 af 16. 
december 2013, med senere ændringer jf. BEK nr. 1654 af 14. december 2015, samt Styrelsen for 
Videregående Uddannelser (UDS') vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime 
uddannelsesi nstitutioner. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabs praksis som sidste år 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi 
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, 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 nedenfor. 

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb. 

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

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er 
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med at uddannelsesforløbene afvikles. 

Om kostn inger 
Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling af omkostninger: 
- Undervisningens gennemførelse. 
- Ledelse og administration. 
- Bygningsdrift. 
- Bygningens tilvejebringelse. 
- Udvikling. 
- Markedsføring. 
- Tab ved salg af anlægsaktiver 

Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle 
indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der 
afskrives ikke på grunde og kunst. 

Kostprisen omfatter købspris, udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen, udgifter til klargøring, samt 
finansieringsomkostninger, der direkte kan henføres til fremstillingsperioden. I kostprisen modregnes 
modtagne tilskud. 

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål: 

Bygninger . 
Installationer . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

50 år 
20 år 

3-10 år 

Aktiver med en kostpris på under 50.000 kr. excl. moms pr. enhed indregnes som omkostning i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivningen til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsn ingsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Pengestrømsopgørelsen 
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, 
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved 
årets begyndelse og slutning. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Ikke 
revideret 

Regnskab Budget Regnskab 
Note 2016 2016 2015 

kr. tkr. kr. 

Tilskud ..................................................... 1 9.273.980 10.148 8.849.356 
Andre indtægter .......................................... 2 2.257.145 2.808 2.802.784 

INDTÆGTER .............................................. 11.531.125 12.956 11.652.140 

Undervisningens gennemførelse ....................... 3 -6.434.074 -6.942 -5.746.744 
Ledelse og administration .............................. 4 -3.176.382 -3.166 -3.245.955 
Bygningsdrift ............... , .............................. 5 -1.623.554 -1.703 -1.590.734 
Bygningens tilvejebringelse ............................ 6 O O -56.837 
Udvikling ................................................... 7 -659.429 -127 -351.374 
Markedsføring ............................................. 8 -83.683 -147 -119.204 
Tab ved salg af anlægsaktiver. ........................ O O -1.167.022 

DRIFTSRESULTAT ........................................ -445.997 871 -625.730 

Finansielle omkostninger ............................... 9 -1.960.383 -1.960 -2.013.686 

ÅRETS RESULTAT ........................................ -2.406.380 -1.089 -2.639.416 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Grunde og bygninger, .. 
Undervisningsudstyr . 
Andet udstyr og inventar, .. 
Materielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varebeholdninger . 

Debitorer . 
Tilgodehavende Styrelsen for Videregående Udd . 
Andre tilgodehavender. . 
Periodeafgrænsningsposter, . 
Tilgodehavender ..••......•........•........•.......••.......•.... 

Likvider . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 
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Note 2016 2015 
kr. kr. 

10 30.200.412 31.242.231 
10 3.202.113 3.908.352 
10 135.930 268.801 

33.538.455 35.419.384 

33.538.455 35.419.384 

87.318 65.299 

185.769 147.099 
79.676 O 

644.182 361.768 
178.710 153.997 

1.088.337 662.864 

2.129.583 2.923.891 

3.305.238 3.652.054 

36.843.693 39.071.438 



BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER 

Egenkapital, grundkapital .. 
Overført resultat . 

EGENKAPITAL . 

Statslån .. 
Anden gæld . 
Langfristet gæld .. 

Kortfristet del af langfristet gæld . 
Skyldig løn . 
Feriepengeforpligtelse . 
Kreditorer .. 
Mellemregning Styrelsen for Videregående Uddannelser, . 
Anden kortfristet gæld '" 
Kortfristet gæld. " . 

GÆLD . 

PASSIVER . 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Eventualforpligtelser og andre forpligtelser 

Note 2016 
kr. 

11 
2.742.545 
746.356 

3.488.901 

12 23.982.000 
12 4.285.716 

28.267.716 

12 1.183.860 
67.764 
883.547 
780.621 

1.837.950 
333.334 

5.087.076 

33.354.792 

36.843.693 

14 

15 

28 

2015 
kr. 

2.742.545 
3.152.736 

5.895.281 

24.451.576 
5.000.000 

29.451.576 

439.678 
175.516 
704.764 
609.361 

1.644.381 
150.881 

3.724.581 

33.176.157 

39.071.438 



PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Årets resultat . 
Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter . 
Ændring i lager . 
Ændring i tilgodehavender .. 
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser . 
Realisationstab, anlægsaktiver . 

Pengestrømme fra driftsaktivitet . 

Køb af materielle anlægsaktiver . 
Salg af materielle anlægsaktiver . 

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET . 

Betaling af gæld . 
Indfrielse af gæld . 

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET . 

ÆNDRING I LIKVIDER " 

Likvide beholdninger og kassekredit primo . 

Likvide beholdninger og kassekredit ultimo , 
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2016 2015 
tkr. tkr 

-2.406 -2.639 
1.581 1.624 
-22 24 
-425 86 
618 -49 

O 1.167 

-654 213 

300 63 
O 2.744 

300 2.807 

-440 -515 
O -1.001 

-440 -1.516 

-794 1.504 

2.924 1.420 

2.130 2.924 



NOTER 

Tilskud 
Tilskud fra Styrelsen for videregående uddannelser . 

Andre indtægter 
Deltagerbetaling .. 
Husleje . 
Salg af undervisningsmaterialer m.v . 
Andre indtægter . 
Tilskud fiskeafgiftsfonden . 

Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhængige omkostninger *) . 
Afskrivning, , " . 
øvrige omkostninger undervisningens gennemførelse . 

Ledelse og administration 
Løn og lønafhængige omkostninger *) . 
Afskrivninger . 
øvrige omkostninger ledelse og administration . 

Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger . 
Afskrivning, " .. 
øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift . 

Bygningens tilvejebringelse 
øvrige omkostninger bygningens tilvejebringelse . 
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2016 2015 Note 
kr. kr. 

1 
9.273.980 8.849.356 

9.273.980 8.849.356 

2 
1.649.713 1.996.718 
105.503 110.599 
213.725 138.074 
111.534 230.333 
176.610 327.000 

2.257.145 2.802.784 

3 
3.971.539 3.247.419 
629.427 629.427 

1.833.108 1.869.898 

6.434.074 5.746.744 

4 
2.007.383 2.032.851 
132.871 135.946 

1.036.128 1.071.158 

3.176.382 3.245.955 

5 
223.321 282.542 
818.459 858.619 
581.714 449.573 

1.623.554 1.590.734 

6 
o 56.837 

o 56.837 



NOTER 

Udvikling 
Løn og løn afhængige omkostninger *) . 
Afskrivning . 
øvrige omkostninger vedrørende udvikling . 

Markedsføring 
Afskrivning .. 
øvrige omkostninger vedrørende markedsføring . 

Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger . 
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2016 2015 Note 
kr. kr. 

7 
398.503 327.263 

O O 
260.926 24.111 

659.429 351.374 

S 
O O 

83.683 119.204 

83.683 119.204 

9 
1.960.383 2.013.686 

1.960.383 2.013.686 

*) Løn og lønafhængige omkostninger fordeles forholdsmæssigt efter anvendt tidsforbrug 
(årsværk) for hver medarbejder. 

Materielle anlægsaktiver 10 

Grunde og Undervisnings- Andet udstyr 

bygnInger udstyr og Inventar 

Anskaffelsessum 1. januar 2016 ••......••........ 34.504.477 8.971.626 899.699 
Tilgang til anskaffelsespriser ••.......••........•. -223.360 -76.812 O 
Anskaffelsessum 31. december 2016 •.......•.•.. 34.281.117 8.894.814 899.699 

Afskrivninger 1. januar 2016 .•••......••••.....•• 3.262.246 5.063.274 630.898 
Årets afskrivninger •••......••••....••............ 818.459 629.427 132.871 
Afskrivninger 31. december 2016 •......••••..... 4.080.705 5.692.701 763.769 

Bogført værdi 31. december 2016 .••••.......•. 30.200.412 3.202.113 135.930 

Ejendomsværdi 1. januar 2016 ................... 19.800.000 
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NOTER 

Overført resultat 
Saldo 1. januar 2016, overført overskud . 
Overført af årets resultat . 

2016 2015 Note 
kr. tkr. 

11 
3.152.736 5.792.152 
-2.406.380 -2.639.416 

746.356 3.152.736 

Langfristede gældsforpligtelser 12 

1/1 2016 31/122016 
Gæld i alt Gæld i alt 

Langfristet 
Afdrag gæld 

næste år 31/122016 
Restgæld 
efter 5 år 

Statslån: 
Økonomistyrelsen 24.891.254 24.451.576 

24.891.25424.451.576 
469.576 23.982.000 21.903.275 
469.57623.982.00021.903.275 

Anden langfristet gæld: 
Den erhvervsdrivende fond 
Skagen Uddannelsescenter...... 5.000.000 5.000.000 

5.000.000 5.000.000 
714.284 4.285.716 1.428.571 
714.284 4.285.716 1.428.571 

29.891.25429.451.576 1.183.86028.267.71623.331.846 

Kassekredit 13 
Maximum på kassekredit er O kr. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14 
Til sikkerhed for mellemværende med økonomistyrelsen, 24.451 tkr. er der afgivet pant i 
Kuttervej 13, Skagen, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 30.200 tkr. 

Til sikkerhed for mellemværende med den erhvervsdrivende fond Skagen Uddannelses 
center, 5.000 tkr. er der afgivet pant i bygninger, Kuttervej 13, Skagen, hvis regnskabs 
mæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 30.200 tkr 
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NOTER 

Note 

Eventualforpligtelser og andre forpligtelser 15 

Tilskud 
Institutionen har i 2009-2014 modtaget tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, 
Naturerhvervsstyrelsen samt FødevareErhverv. 

Der påhviler institutionen en tilbagebetalingsforpligtelse på 11.142 tkr. i tilfælde af salg 
eller udlejning af de tilskudsberettigede aktiver. 

Leje af arealer 
Institutionen har 1. juni 2009 indgået lejekontrakt med Skagen Havn på arealet, Kuttervej 
13, 9990 Skagen. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i april/oktober 
måned. Kontrakten er dog uopsigelig fra havnens side indtil 1. juni 2031. Den årlige 
arealleje retter sig efter de til enhver tid gældende takster for udleje af havnens arealer. 

Operationel leasing 
Institutionen har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig 
leasingydelse på 118 tkr. 

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 24 mdr. med en samlet restleasingydelse på 
236 tkr. 

Forudsætninger for den fremtidig drift 16 
Skagen Skipperskole har siden årsskiftet arbejdet på en sammenlægning med Martec 
Frederikshavn. Herigennem vil institutionerne kunne styrke de maritime uddannelser ikke 
bare i Nordjyllland, men i hele Danmark. Bestyrelserne på begge institutioner har sagt ja til 
denne sammenlægning. Før sammenlægningen endelig kan gennemføres mangler 
Undervisningsministerens godkendelse. Det forventes, at ministerens godkender denne 
sammenlægning. 

Efter en sammenlægning vil institutionerne stå stærkere økonomisk og der vil ske 
omlægninger i finansieringsstrukturen. Budgettet for 2017 af de sammenlagte institutioner 
udviser et positiv resultat for 2017. 

Skulle ministeren mod forventning ikke godkende sammenlægningen, skal Skagen 
Skipperskole igangsætte en ny plan for fremskaffelse af finansieringen af det kommende års 
driftsfinansiering. Institutionens budget for 2017 isoleret set viser, at der er behov for 
finansiering af driften for 2017 udover de nuværende rammer. Det er ledelsens vurdering, at 
en sådant finansiering vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er 
udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift. 
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SÆRLIGE SPECIFIKATIONER 

2016 
tkr. 

2015 
tkr. 

Honorar til revisor 
Honorar for lovpligtig revision . 
Andre ydelser end revision . 

78 
103 

75 
42 

181 117 


