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Årsrapport 2018 

 

 

Bilag: 

  

1. Årsrapport 2018 

2. Institutionsrevisors protokollat om årsrapport for 2018   

 

 

Sagsindhold: 

 

Universitetets årsrapport for 2018 er revideret og færdigbehandlet af institutionsrevisor PricewaterhouseCoo-

pers (PWC) og forelægges hermed bestyrelsen til godkendelse.  

 

Årets resultat 2018 

Årets resultat for 2018 viste et planlagt underskud på 41,5 mio. kr., heraf viste ordinær virksomhed et under-

skud på 43,3 mio.kr. og ekstern virksomhed viste et overskud på 1,8 mio.kr.  

 

SDU´s underskud i 2018 skal ses i sammenhæng med den plan for strategiske investeringer, der er lagt for 

perioden frem til 2022. Der er således tale om et tilfredsstillende regnskabsresultat set i lyset af de kommende 

års økonomiske udfordringer. 

 

Hovedtallene i resultatopgørelsen fremgår i nedenstående tabel for perioden 2013-2018: 

 

Hovedtal regnskab (ekskl. særlig avance ved mageskifte Niels Bohrs Allé i 2015 på 124 mio. kr.) 

Mio. kr.  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Driftsindtægter 3.132 3.108 3.004 2.963 2.832 2.745 

Omkostninger 3.164 3.049 2.957 2.927 2.888 2.761 

Finansielle poster, nettoudgift/ 

nettoindtægt 
-9 28 29 14 16 4 

Resultat -41 87 76 50 -40 -12 

 

INDSTILLING  
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 Side 2 

SDU´s samlede driftsindtægter udgjorde i 2018 3.132 mio. kr. I forhold til 2017 steg de samlede driftsindtægter 

med 24 mio. kr., heraf kom hovedparten fra højere indtægter fra uddannelsesaktiviteter (tilskud fra staten). 

Universitetets samlede omkostninger, eksklusiv finansielle omkostninger m.v., udgjorde i 2018 3.164 mio. kr., 

hvilket er en stigning på 115 mio. kr. i forhold til 2017 eksklusiv finansielle omkostninger, heraf udgjorde stignin-

gen i personaleomkostninger 103 mio. kr.  

 

De finansielle poster udgjorde i 2018 et atypisk nettounderskud på 9 mio. kr. primært som følge af urealiserede 

tab på værdipapirer. Dette underskud blev stort set udlignet i januar 2019. I 2017 havde SDU et nettooverskud 

på 28 mio. kr. på de finansielle poster.  
   

Revisionens behandling af årsrapporten 

PWC har revideret årsrapporten for 2018, bortset fra årsrapportens afsnit B. ”Beretning” samt årsrapportens 

bilag 2-5.  

 

PWC har meddelt, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i instituti-

onsrevisors protokollat, der er vedlagt denne indstilling som bilag 2 og har konkluderet følgende i årsrapporten: 

”… Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-

stemmelse med statens regnskabsregler.” 

 

Protokollatet fra PWC har i øvrigt ikke givet anledning til særlige opmærksomhedspunkter, kommentarer eller 

bemærkninger.  

 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

 

• godkender og underskriver årsrapporten for 2018 og 

• tager revisionsprotokollatet fra PWC til efterretning og underskriver protokollatet.  

 

 

Indstiller: 

 

 

Thomas Buchvald Vind  

Universitetsdirektør  

 

 

Sagsbehandler 

 

Nicolai Sørensen    Heidi Krieber 

Vicedirektør     Chefcontroller  

Økonomiservice    Økonomiservice 


