
 

Notat om 3. kvartalsrapport 2021 

I budgettet for 3. kvartal 2021 forventedes, jfr. kvartalsrapporten, et driftsresultat på kr. 

14.689.829,-. Det endelige driftsresultat blev på kr. 20.510.582, dvs. kr. 5.820.753 bedre end 

budgetteret.  

Resultatet efter feriepenge for perioden var budgetteret til kr. 15.789.829,- og blev på kr. 

20.241.379, svarende til kr. 4.451.550,- bedre end budgetteret. 

3. kvartal har været præget af en væsentlig nedgang i af årskursister på i alt 96 årskursister. Da 

foråret havde et plus på 17 årskursister, er den samlede nedgang år til dato på 79 årskursister. 

Nedgangen forventes at fortsætte, så der også i 4. kvartal vil blive realiseret færre årskursister end 

budgetteret. Det gode økonomiske resultat for foråret vil dog forventeligt overstige det økonomiske 

tab i efteråret. 

Indtægter 

På baggrund af faldet i antal årskursister er indtægterne fra undervisningen faldet med med ca. kr. 

4,8 mio., mens øvrige indtægter i form af puljemidler er steget med 2,1 mio. kr.  Indtægterne i 

Serviceafdelingen ligger på det budgetterede niveau, men det dækker over et fald i omsætningen i 

kantinen grundet nedlukning (ca. kr. 1,1 mio.), færre bygningsindtægter (ca. kr. 0,2 mio.) og særlige 

indtægter i form af tilskud til Coronarelaterede tiltag (ca. kr. 1,4 mio). 

Udgifter 

Lønudgifterne i undervisningsafdelingerne er ca. kr. 6,8 mio. mindre end budgetteret, med ca. kr. 

5,7 mio. i gymnasieafdelingen og ca. kr. 1,1 mio. i AVU-afdelingen. Øvrige omkostninger i 

undervisningsafdelingerne ligger ca. på det budgetterede niveau.  

Især AVU-afdelingen har haft et 3. kvartal med små hold, hvilket betyder, at nedgangen i antallet af 

årskursister ikke i samme grad som i gymnasieafdelingen har kunnet nedbringe lønudgifterne i takt 

med nedgangen i antal årskursister. Det forventes på den baggrund, at AVU-afdelingen ender året 

med et negativt årsresultat. Forventningerne til gymnasieafdelingen er, at 3. kvartal reducerer 

overskuddet med ca. kr. 0,75 mio. 

Omkostningerne i Serviceafdelingen er ca. kr. 1,1 mio. mindre end budgetteret. Dette dækker over 

periodeforskydninger, et mindre forbrug på varekøb i kantinen i forbindelse med nedlukningen og 

en lidt mindre renteudgift end budgetteret. 

Forventningen til årets driftsresultat for 2021 er et forbedret resultat på ca. kr. 5 mio. Hertil kommer 

låneomlægningen, der forventes at påvirke resultatet med ca. kr. -4,8 mio. Samlet set betyder det en 

forventet forbedring af årets driftsresultat med ca. kr. 0,2 mio. og et forventet årsresultat herefter på 

ca. kr. 1,5 mio. 

Ledelsen indstiller 

• At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten for 3. kvartal. 


