Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
Islands Brygge 37
2300 København S
Att. dir. Søren Stahl Nielsen
København, den 5. december 2005
K.I.S.S. Sprogcenters ansøgning om særligt tilskud på kr. 2.647.322,Ansøgningen omfatter flg. poster, som er nærmere begrundet nedenfor:
1. Underskud fra 2004
2. Underskud ved alm. drift 1.-3. kvt. 2005

kr. 397.727,886.610,-

3. Lavere aktivitet (færre moduler) i forhold til den forventede
1.362.985,---------------------------------------------------------------------------------------------I alt
kr. 2.642.322,I forbindelse med ansøgningen skal jeg som skolens revisor oplyse følgende:
•

Underskuddet i 2004 skyldes den genforhandling af modultaksterne med tilbagevirkende kraft, som blev
endeligt udmøntet i december 2004, og som bl.a. nedsatte betalingen til K.I.S.S. med kr. 2.900.000.

•

Underskuddet ved den normale drift i 1.-3. kvartal 2005 skyldes efter min opfattelse en for lav betaling
per modul (modultakst). Det skal bemærkes, at forvaltningens analyser og sammenligninger med Studieskolens udgiftsstruktur vedr. samme periode ikke har givet anledning til bemærkninger.

•

Den lavere aktivitet (forstået som færre betalingsudløsende moduler) i 4. kvartal 2005, skyldes udlejers
helt uvarslede renovering af lejemålet Nørrebrogade 32 påbegyndt i oktober. Der er tale om fjernelse af
vinduer og utilstrækkelig afdækning ved udskiftning af tag, resulterende i store vandskader og lugtgener, kulde pga. manglende vinduer, larm fra udtørringsmaskiner etc. Generelt har mindst 5 klasselokaler ad gangen været ubrugelige, hvilket har resulteret i mange sammenlægninger og hjemsendelse af
klasser, udskydelse eller aflysning af modultest osv.
Det skønnes, at skolen derfor vil producere 169 moduler (x kr. 8.065,-) mindre end planlagt 4. kvartal,
hvor der var planlagt ekstra stor aktivitet, bl.a. med ansættelse af 3 ekstra lærere.

Forstander Steen Allan Christensen har i forbindelse med ansøgningen bedt mig minde om, at K.I.S.S. alene
i kraft af sine mange udenbys kursister bidrager netto til kommunens økonomi med ca. kr. 8 mio. i 2005 (kr.
7 mio. i 2004) samt at K.I.S.S. (jf. Amternes og Kommunernes Forskningsinstituts rating af sprogcentrene,
sept. 2005) ligger som nr. 1 ud af landets 51 sprogcentre på alle relevante, målelige områder samtidig med, at
skolen får landets laveste modulbetaling.
Det ansøgte beløb vil bringe skolens økonomi i balance med et nulresultat ved årets udgang.
Med venlig hilsen
Bølling & Flintsø Registreret Revisionsaktieselskab
Jan Bjørn Laursen
Registreret Revisor FRR
Cand.merc.aud.

