
 

Bilag 1: Notat om 3. kvartalsrapport 2019 
 

I budgettet for 3. kvartal 2019 forventedes, jfr. kvartalsrapporten, et driftsresultat på kr.14.273.951. 
Det endelige driftsresultat blev på kr. 10.749.139, dvs. kr. 3.524.813 dårligere end budgetteret.  

Resultatet efter feriepenge for perioden var budgetteret til kr. 16.173.951 og blev på kr. 13.570.106, 
svarende til kr. 2.603.846 dårligere end budgetteret. 

Samlet set har 3. kvartal fortsat en negativ udvikling, da 2. kvartal udviste en forventet nedgang i 
driftsresultatet på ca. kr. 1,4 mio. Ændringen fra 2. kvartal til 3. kvartal er dermed en nedgang på ca. 
kr. 2,1 mio. 

 
Indtægter 
 
På baggrund af et markant fald i antallet af årskursister i gymnasieafdelingen er 
undervisningsindtægterne faldet med ca. kr. 4,7 mio. Dette dækker samlet over et markant fald i 
undervisningsindtægter i HF afdelingen og en lille stigning i undervisningsindtægterne i AVU 
afdelingen. I 4. kvartal forventes antallet af årskursister at ligge lidt over det budgetterede, men ikke 
i et omfang, så det budgetterede niveau kan holdes. Indtægterne i Serviceafdelingen ligger på det 
budgetterede niveau. 

 
Udgifter 
 
Det har kun i mindre omfang været muligt at tilpasse lønomkostningerne til den faldende søgning 
og lønomkostningerne til undervisningen er ca. kr. 1,0 mio. mindre end budgetteret. Tilpasningen 
vil dog have en lidt større effekt i 4. kvartal. 

Omkostningerne i Serviceafdelingen er ca. kr. 0,6 mio. mindre end budgetteret, hvilket primært 
skyldes, at der er vedligeholdelsesarbejder, der ikke er igangsat samt en fortsat positiv udvikling i 
renteniveauet. Disse forhold vil også gøre sig gældende for 4. kvartal, hvor Serviceafdelingen derfor 
vil forbedre sit afdelingsresultat yderligere. 

Skolens ledelse tager de økonomiske udfordringer meget alvorligt og følger den økonomiske 
udvikling meget nøje. Ledelsen har derfor fokus på at reducere omkostningerne mest muligt i 4. 
kvartal. Forventningen til årets resultat 2019 er dog, at resultatet vil ligge under det budgetterede og 
være et underskud i størrelsesordenen kr. 3-3,5 mio.  

 Ledelsen indstiller 

 At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten for 3. kvartal. 


