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20. MAJ 2019 I N D S T I L L I N G  

Sag Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø1 2019 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender rapporten Ø1-2019   

Baggrund 
Økonomiopfølgningsrapporten følger op på Budget 2019, som KU’s besty-
relse godkendte den 6. december 2019 samt den økonomiske udvikling i de 
første måneder i 2019. 
 
Vedlagte bilag er en opfølgning på KU’s økonomiske situation efter 1. kvar-
tal samt et centralt afsnit om regnskabsresultatet efter periode 4. Der forven-
tes et overskud på 80. mio. kr. efter Ø1 2019 mod et oprindeligt budgetteret 
overskud på 25 mio. kr. i budget 2019.  
 
Det forventede overskud udgøres dels af et forventet overskud fra fakulte-
terne på 28 mio. kr., dels af forventninger til afkast på de finansielle poster 
på 17 mio. kr. samt en ledelsesmæssig korrektion på 35 mio. kr.  
 
Det skal bemærkes, at efter færdiggørelsen af selve kvartalsrapporteringen 
er regnskabet for april blevet afsluttet. Regnskabet for april udviser i sig selv 
et underskud på 42 mio. kr., og det samlede resultat år til dato udgør således 
28 mio. kr. Årsagerne til det isoleret set negative resultat for april måned 



 

SIDE 2 AF 2 vedrører særligt nogle periodeforskydninger af indtægter, der forventes at 
udjævne sig, og dels en større fejlpostering i april som modregnes i maj.  
 
I lyset af det nuværende regnskabsresultat og økonomiopfølgningsmøderne 
med fakulteterne samt erfaringer fra tidligere år har ledelsen foretaget en le-
delsesmæssig korrektion, så det forventede overskud på KU i 2019 er i stør-
relsesordenen omkring 80 mio. kr.  
 
Der er som vanligt usikkerhed omkring uddannelsesproduktionen, der ende-
ligt fastlægges i forbindelse med TB19 i oktober 2019. Herudover foreligger 
der en usikkerhed vedrørende afkastet på de finansielle poster, der efter peri-
ode 4 viser et væsentligt højere afkast end det forventede i 2019. Det for-
ventede resultat på de finansielle poster fastholdes ved Ø1 og afventer en ny 
vurdering ved Ø2 i lyset af markedernes generelle ustabilitet og kapitalfor-
valternes meget usikre estimater på nuværende tidspunkt.  

Videre proces 
Rapporten forelægges Hovedsamarbejdsudvalget til orientering den 26. juni 
2019.  

Forbehandlet 
Rapporten er godkendt i direktionen den 29. maj og forelagt ledelsesteamet 
til orientering den 12. juni 2019.  

Bilagsoversigt 
1. Økonomiopfølgningsrapport – Ø1 2019. 
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