
 

 

Sagsfremstilling Revisionsprotokol af 23. marts 2020 samt årsrapport 2019 
 

Skolen har modtaget Revisionsprotokollat af 23. marts 2020 i forbindelse med årsrapport 2019. 

Revisionen har godkendt det fremlagte eksterne regnskab (Årsrapporten). Revisionsprotokollen 
indeholder ingen henstillinger og alle påtegninger er blanke. I øvrigt henvises til såvel protokollen 
som det medsendte eksterne regnskab. 

Af det interne regnskab (4. kvartalsrapport) fremgår det, at årets driftsresultat er et underskud på 
2.616.865 kr. mod et budgetteret underskud på 2.589.267 kr., hvilket er et resultat der er 27.598 kr. 
dårligere end budgetteret. Årets resultat efter indregning af feriepenge er et underskud på kr. 
1.256.806, hvilket er ca. kr. 1,0 mio. bedre end budgetteret. I en periode med afgivelse af 
medarbejdere til FGU og ændringer i antallet af medarbejdere, er det vanskeligt at budgettere 
ændringer i feriepengeforpligtigelsen. 

De realiserede indtægter har i 2019 været markant mindre end budgetteret, med en afvigelse på ca. 
kr. 3,25 mio. Dette skyldes en markant nedgang i søgningen til skolens gymnasiale tilbud, svarende 
til 80 årskursister. Omkostningerne til undervisningens gennemførsel (løn og øvrige omkostninger) 
har været ca. kr. 2,4 mio. mindre end budgetteret (primært Gymnasieafdelingen) og omkostningerne 
til Serviceafdelingen ca. kr. 0,8 mio. mindre end budgetteret. 

På det gymnasiale område fordeler faldet sig således, at der blev realiseret 48 årskursister færre på 
HF enkeltfag, 27 færre årskursister på HF2 og 5 årskursister færre på GSK. Vurderingen er, at en 
del af faldet hænger sammen med de generelle konjunkturer, hvor en høj beskæftigelse giver 
mindre optag på skolens gymnasiale tilbud. Der er på den baggrund budgetteret med et fortsat fald i 
2020. På AVU-området har det forventede fald i antal årskursister i forbindelse med afgivelse af 
aktivitet til FGU ikke været så stort som forventet. AVU-området har derfor realiseret 27 
årskursister mere end budgetteret. 
 
Serviceafdelingen har opnået et resultat for året på kr. 3,3 mio., hvilket er 0,7 mio. kr. bedre end 
budgetteret. Dette hænger bl.a. sammen med at der i efteråret 2019 er sket en opbremsning i 
omkostningerne til bygningsområdet.  
  
I øvrigt henvises til såvel årets kvartalsrapporter, Årsrapporten som Revisionsprotokollen for 
bemærkninger om årets samlede udvikling og resultat. Ledelsen har bemærket sig, at skolens 
generelle omkostningsniveau pr. 100 årskursister i 2018 var lavere på alle parametre, bortset fra 
bygningsdrift, i en sammenligning med såvel den samlede VUC-sektor som VUC-skoler med mere 
end 1.900 årskursister. Bygningsdriften var kun marginalt højere pr. 100 årskursister end 
sammenligningstallene, på trods af at der i 2018 blev brugt ca. kr. 6,1 mio. kr. mere på området til 
særlig indsats. Sammenligningstal for 2019 foreligger ikke endnu. 
 



 

 

 
På trods af udviklingen i første halvår af 2019 (faldende indtægter og merforbrug til 
undervisningen) og det fortsatte fald i aktiviteten på det Gymnasiale område i andet halvår, er det 
lykkedes at opnå et årsresultat på det budgetterede niveau. Dette er sket gennem en meget stram 
økonomistyring, hvor alle skolens tre afdelinger, i samarbejde med økonomifunktionen, løbende har 
haft fokus på alle omkostninger. På den baggrund anser ledelsen årets resultat som tilfredsstillende. 
 
Der kvitteres for gennemgangen af bestyrelsestjeklisten ved underskrift af Årsrapporten. Tjeklisten 
er derfor vedlagt som bilag 6. Ledelsen vurderer, at der ingen bemærkninger er til tjeklisten. 
Bestyrelsen skal på et årligt møde tilse, at skolen i Erhvervsstyrelsen er registreret korrekt med 
reelle ejere. Begrebet ”ledelse” skal, jf. Helle Lorenzen fra EY, i denne sammenhæng forstås som 
bestyrelsen og ikke eksempelvis rektor/direktion. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen er vedlagt (bilag 7). 
 

Ledelsen indstiller 

 at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2019 herunder tjeklisten samt 
revisionsprotokollen 

 

Yderligere bilag til denne sagsfremstilling 
  
Bilag 2:  Årsrapport 2019 (eksternt regnskab) 
Bilag 3:  Kvartalsrapport 4. kvt. 2019 (internt regnskab) 
Bilag 4:    Revisionsprotokol 2019 
Bilag 5: Bestyrelsestjekliste 2019 
Bilag 6:  Oversigt over reelle ejere fra Erhvervsstyrelsen 
 

 

 


