
Bilag 1  

 

Punkt 3. Kvartalsrapport 2, 2019  

 

Sagsfremstilling  

 
I budgettet for 1. halvår 2019 forventedes, jfr. kvartalsrapport for 2. kvartal (bilag 2), et samlet 
resultat på kr. -1.802.579,-. Det endelige samlede resultat blev på kr. -3.255.187 dvs. et resultat der 
er kr. 1.452.608 dårligere end budgetteret. Driftsresultatet for perioden var budgetteret til kr. 
997.421,- og blev på kr. -374.116,-, svarende til et resultat, der er kr. 1.371.537,- dårligere end 
budgetteret.  
 

 
Indtægter 
 
HF-afdelingen har over hele fladen realiseret færre årskursister end budgetteret og har haft en 
samlet nedgang i forhold til budgettet på 35 årskursister. AVU-afdelingen har realiseret 23 flere 
årskursister end budgetteret. Grundet periodeopgørelse/periodeforskydning har indtægterne fra 
deltagerbetalingen samlet været ca. kr. 300.000,- højere end budgetteret. Det betyder en samlet 
nedgang i indtægterne fra undervisning på kr. 1.338.512,-. Indtægterne i Serviceafdelingen ligger på 
niveau med det budgetterede. 
 
Udgifter 
 
Udgifter til undervisningen ligger ca. kr. 1,1 mio. over det budgetterede, med et merforbrug på ca. 
kr. 400.000,- på lønudgifter og ca. kr. 700.000,- på øvrige udgifter. Merforbruget på øvrige udgifter 
er for en stor dels vedkommende periodeforskydninger. Stigningen i lønudgifterne er fordelt 
nogenlunde ligeligt mellem de to pædagogiske afdelinger og forventes ikke at kunne indhentes i 
andet halvår. 
 
Der har i Serviceafdelingen været et lille merforbrug på lønninger, der primært skyldes 
vikaromkostninger i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelse. Der har desuden været et 
mindre forbrug på øvrige udgifter, som primært er periodeforskydninger på bygningsdrift. 
 
Renteudviklingen har fortsat været gunstig, hvilket har betydet lavere renteudgifter i første halvår 
end budgetteret. Skolen forventer en tilsvarende mindre renteudgift i andet halvår.  
 
Renset for periodeforskydninger er vurderingen at halvårsresultatet svarer til det fremlagte 
underskud på ca. kr. 3,3 mio. og dermed et resultat, der er ca. kr. 1,4 mio. dårligere end budgetteret. 
 
Efteråret 2019 
 
Optagelsestallene for HF-afdelingen viser også i efteråret 2019 en vigende tendens, mens optaget på 
AVU og FVU ikke helt har haft den forventede nedgang i forbindelse med afgivelse af kursister til 
den nye FGU-uddannelse og derfor ligger en del over det budgetterede.  
 
På baggrund af det forringede resultat i foråret og den vigende søgning i HF-afdelingen i efteråret, 
vil ledelsen have ekstra fokus på at nedbringe omkostningerne på alle områder, herunder 



lønomkostningerne og omkostninger til f.eks. vedligeholdelse og bygningsdrift. Skolen har i en 
årrække fremrykket en del vedligeholdelsesarbejder og vil derfor udvise tilbageholdenhed på dette 
område i efteråret 2019. Målet er at andet halvår, som minimum, skal ende på det budgetterede 
resultat, så årsresultatet ikke yderligere forværres. 
 
 
  

Ledelsen indstiller 
 

 At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten 


