
 

 

Sagsfremstilling revisionsprotokol af 28. marts 2022 samt 
årsrapport 2021 
 

Skolen har modtaget Revisionsprotokollat af 28. marts 2022 i forbindelse med årsrapport 2021. 

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 overskud på kr. 

1.257.006 kr. mod et budgetteret overskud på kr. 1.283.800, hvilket er kr. 26.794 under det 

budgetterede. Årets resultat efter indregning af feriepenge er et overskud på kr. 948.087, hvilket er 

kr. 606.037 mio. bedre end budgetteret. Ændringen i feriepengeforpligtigelsen er en naturlig 

konsekvens af faldende beskæftigelse. Årets resultat er så tæt på det budgetterede, som det næsten 

er muligt, men dækker over udsving i resultaterne i afdelingerne, primært det gymnasiale område og 

Serviceområdet. 

Indtægter 

Efter et økonomisk set godt forår, hvor der blev realiseret 17 årskursister flere end budgetteret, har 

skolen desværre oplevet et stort fald i antallet af årskursister i efteråret 2021. Samlet for året 2021 er 

der derfor tale om 107 årskursiser færre end budgetteret (ca. 5,5%) og 57 årskursister færre end 

realiseret i 2020. Der er tale om et fald for både gymnasieområdet og AVU-området, men 

procentuelt størst på AVU-området. Faldet er forventeligt, når man ser på udviklingen i de generelle 

konjunkturer hen over 2021. Høj beskæftigelse i samfundet giver altid et fald i optaget på skolens 

undervisningstilbud med undtagelse af det to-årige HF, som ikke er konjunkturafhængigt. 

Som en naturlig konsekvens af faldet i årskursister, er de realiserede undervisningsindtægter i 2021 

markant lavere end budgetteret med en negativ afvigelse på ca. kr. 7 mio. Dette modsvares delvist 

af ekstraordinære tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning på i alt ca. kr. 4 mio. Disse 

ekstraordinære tilskud er primært relaterede til Covid-19 pandemien, herunder fagligt løft og 

digitalisering af undervisning.  Samlet set er der tale om ca. kr. 3 mio. i mindre indtægter fra 

undervisningen. For Serviceafdelingen er der en merindtægt på taxameterindtægterne grundet 

ekstraordinære tilskud fra ministeriet, men en mindre indtægt på salg i kantinen. 

Udgifter 

Omkostningerne til undervisningens gennemførsel (løn og øvrige omkostninger) har været ca. kr. 

8,1 mio. mindre end budgetteret, herunder mindre udgifter til både løn og øvrige omkostninger. 

Begge undervisningsafdelinger har haft mindre forbrug på 6 - 7% af det budgetterede. For 

gymnasieafdelingens vedkommende kan det især tilskrives høje holdkvotienter - ikke mindst i 

foråret 2021 - samt færre omkostninger til eksamen, indirekte undervisningsudgifter og 

efteruddannelse. Gymnasieafdelingen kommer på den baggrund ud med et resultat, der er bedre end 



 

 

det budgetterede. AVU-afdelingen har haft et mindre forbrug på løn, men dette kan ikke samlet 

modsvare faldet i undervisningsindtægterne. 

I Serviceafdelingen har Covid-19, rengøring og testaktivitet givet forøgede omkostninger til såvel 

administration som bygningsdrift. Desuden har nye retningslinjer for formålskontering flyttet IT- 

omkostninger fra undervisningen til administrationen. Omkostninger til varekøb i kantinen er som 

en naturlig følge af nedlukningerne mindre end budgetteret. Største ændring i Serviceafdelingens 

omkostninger er dog ekstraordinære renteomkostninger i forbindelse med låneomlægningen. 

Indfrielse af renteloft og -floor har betydet en ekstraomkostning på ca. kr. 4,5 mio. og dermed et 

samlet underskud i afdelingen på ca. kr. 5,3 mio. 

I øvrigt henvises til såvel årets kvartalsrapporter, Årsrapporten som Revisionsprotokollen for 

bemærkninger om årets samlede udvikling og resultat.  

Ledelsen har bemærket sig, at også i 2020 var skolens generelle omkostningsniveau pr. 100 

årskursister lavere på stort set alle parametre i en sammenligning med såvel den samlede VUC-

sektor som VUC-skoler med mere end 1.800 årskursister, jf. revisionsprotokollen side 18.  

 

Ledelsen er tilfreds med årets resultat, hvor det trods væsentlig nedgang i aktiviteten og 

omkostninger til omlægning af lån er lykkedes at fastholde det budgetterede resultat og dermed 

realisere et fornuftigt driftsresultat, der sammen med det ekstra provenu på låneoptagelsen sikrer 

skolen en god likviditet. Omlægningen af låneporteføljen betyder desuden en mindre 

renteusikkerhed de kommende år og et mindre krav til de løbende overskud. 

 

Der kvitteres for gennemgangen af bestyrelsestjeklisten ved underskrift af Årsrapporten. Tjeklisten 

er derfor vedlagt som bilag. Ledelsen vurderer, at der ingen bemærkninger er til tjeklisten.  

 

Bestyrelsen skal på et årligt møde tilse, at skolen i Erhvervsstyrelsen er registreret korrekt med 

såkaldt ”reelle ejere”. Begrebet ”ledelse” skal i Erhvervsstyrelsens oversigt ifølge skolens revisor, 

Helle Lorenzen fra EY i denne sammenhæng forstås som bestyrelsen og ikke eksempelvis 

rektor/direktion. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen er vedlagt som bilag 6. 
 

Ledelsen indstiller 

• at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2021 herunder bestyrelsestjeklisten samt 
revisionsprotokollen 

 

Yderligere bilag til denne sagsfremstilling 

  

Bilag 2:  Årsrapport 2021 (eksternt regnskab) 

Bilag 3:  Kvartalsrapport 4. kvt. 2021 (internt regnskab) 

Bilag 4:    Revisionsprotokol 2021 



 

 

Bilag 5: Bestyrelsestjekliste 2021 

Bilag 6:  Oversigt over reelle ejere fra Erhvervsstyrelsen 

Bilag 7:  Opdateret finansiel risikostyringsstrategi 
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