
 

Bilag 1: Sagsfremstilling om 3. kvartalsrapport 2018 

 

I budgettet for 3. kvartal 2018 forventedes, jfr. kvartalsrapporten, et driftsresultat på kr.16.882.932. 

Det endelige driftsresultat blev på kr. 20.777.293, dvs. kr. 3.894.361 bedre end budgetteret. 

Resultatet efter feriepenge for perioden var budgetteret til kr. 18.332.932 og blev på kr. 22.176.288, 

svarende til kr. 3.843.355 bedre end budgetteret. 

Samlet set har der kun været mindre forskydninger i 3. kvartal, da 2. kvartal udviste en forventet 

stigning i driftsresultatet på ca. kr. 3,2 mio. Ændringen fra 2. kvartal til 3. kvartal er dermed en 

forbedring på ca. kr. 0,6 mio. 

Indtægter 

På trods af et mindre fald i antallet af årskursister er undervisningsindtægterne forbedret med ca. kr. 

0,3 mio. Dette dækker over et fald i undervisningsindtægter i AVU afdelingen og en stigning i 

undervisningsindtægterne i gymnasieafdelingen og samlet skyldes stigningen en forskydning mod 

mere indtægtsgivende kursisttyper. 

Udgifter 

Som et resultat af de færre årskursister på AVU og endnu ikke realiserede omkostninger til 

strategisk udvikling er de samlede lønudgifter til undervisningens gennemførsel ca. kr. 3,0 mio. 

mindre end budgetteret. Der er derudover periodeforskydninger på ”øvrige udgifter” på ca. kr. 0,8 

mio. Dermed er dækningsbidraget fra undervisningen væsentligt forbedret. Efter 

periodeforskydninger forventes der derfor en forbedring på ca. kr. 3,0 mio. 

Serviceafdelingens omkostninger ligger samlet set lidt over det budgetterede niveau, men med 

forskydninger mellem de enkelte poster. Der forventes dog et merforbrug i 4. kvartal på grund af 

diverse bygningsforbedringer igangsat efter bestyrelsesmødet den 25. september 2018.  

Undervisningsministeriet udmelder formentlig snart og med tilbagevirkende kraft en såkaldt 

”dispositionsbegrænsning”. Vi kender endnu ikke omfanget, men forventer et niveau svarende til 

2017 eller mindre (2017: kr. 0,175 mio). 

Skolens økonomiske udvikling følges meget nøje, og det er ledelsens forventning, at årets resultat 

for 2018 vil være på det budgetterede niveau eller lidt lavere. 

 

 Ledelsen indstiller 

• At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten for 3. kvartal. 


