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Sag Pkt. 7. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 
2019 

 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 
 

Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender rapporten Ø2-2019   

Problem/baggrund 
Vedlagte notat er en opfølgning på KU’s økonomiske situation efter 3. kvar-
tal samt et centralt afsnit om regnskabsresultatet efter periode 10. Der for-
ventes et overskud på 220 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud 
på 25 mio. kr. i budget 2019. Generelt er der tale om justeringer ifm. økono-
miopfølgningen 2, der skyldes periodeforskydninger vedr. særligt bygnings-
området samt periodeforskydning vedr. centrale afsætninger til strategimid-
ler. 
 
Det forventede overskud udgøres dels af et forventet overskud fra fakulte-
terne på 134 mio. kr., dels af forventninger til afkast på de finansielle poster 
på 60 mio. kr. I lyset af det regnskabsresultat efter periode 9 og økonomiop-
følgningsmøderne med fakulteterne samt erfaringer fra tidligere år har ledel-
sen foretaget en ledelsesmæssig korrektion på 26 mio. kr., så det forventede 
overskud på KU i 2019 er i størrelsesordenen omkring 220 mio. kr.  
 



 

SIDE 2 AF 2 Dette understøttes af at regnskabet vedr. oktober er afsluttet, og det samlede 
resultat år til dato udgør 242 mio. kr. før finansielle poster. Resultatet efter 
finansielle poster er 295 mio. kr.  
 
Det skal bemærkes at der er stor usikkerhed vedr. de finansielle poster der 
ved Ø2 er opjusteret med 42,2 mio. kr. KU’s kapitalforvaltere har tiltro til mar-
kedet, og prognosen er derfor ved Ø2 opjusteret til i alt 60 mio. kr.  

Forbehandlet 
Rapporten er godkendt i direktionen den 20. november 2019, forelagt Ledel-
sesteamet til orientering den 27. november 2019, samt forelagt Hovedsamar-
 bejdsudvalget til orientering den 27. november 2019. 

Bilagsoversigt 
1. Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2019.  
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