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1. Årsrapport 2020 

 

 

Sagsindhold: 

 

Universitetets årsrapport for 2020 er revideret og færdigbehandlet af universitetsrevisor PricewaterhouseCoopers 

(PwC) og forelægges hermed bestyrelsen til godkendelse.  

 

Årets resultat for 2020 viste et overskud på 27,4 mio. kr.  

 

SDU havde budgetteret et underskud i 2020 på 138,6 mio. kr. Differencen imellem budget og årets resultat 

skal ses i sammenhæng med den helt usædvanlige driftssituation, der har hersket i kraft af nedlukning og 

reduceret drift forårsaget af COVID-19.  

 

I lyset af COVID-19 og usikkerhederne om driften i den kommende periode er regnskabsresultatet tilfredsstil-

lende, selv om den styringsmæssige forskel mellem budgettet og årsresultatet ikke er hensigtsmæssig. 

 

Hovedtallene i resultatopgørelsen fremgår i nedenstående tabel for perioden 2015 – 2020: 

 

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

Mio. kr.  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Driftsindtægter 3.165 3.151 3.132 3.108 3.004 2.963  

Omkostninger 3.173 3.281 3.164 3.049 2.957 2.927  

Finansielle poster, netto 35 44 -9 28 29 14  

Resultat 27 -86 -41 87 76 50  

Note: Bemærk der er tale om faktiske regnskabstal. Der er således ikke foretaget omregning af tallene til 2020 niveau. 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 12. april 2021 
Dagsordenens punkt 2 



 

 Side 2 

 

SDU’s samlede driftsindtægter, eksklusiv finansielle indtægter, udgjorde i 2020 3.165 mio. kr., hvilket er en 

marginal stigning i forhold til 2019 på 14 mio. kr. De væsentligste stigninger var på uddannelse, forskning og 

eksterne midler, hvilket primært skyldes højere indtægter fra uddannelsesaktiviteter. Samtidig var der et fald 

i øvrige indtægter vedrørende tilskud til husleje som følge af SEA-reformen.  

 

Universitetets samlede omkostninger udgjorde i 2020 3.173 mio. kr., hvilket var et fald på 108 mio. kr. i forhold 

til 2019. Størstedelen af faldet skyldtes besparelser på øvrige driftsomkostninger primært som følge af COVID-

19. Derudover var der et fald i huslejeomkostningerne som følge af SEA-reformen.   

 

De finansielle poster udgjorde i 2020 et nettooverskud på 35 mio. kr., som følge af realiserede og urealiserede ge-

vinster på værdipapirer. I 2019 havde SDU et nettooverskud 44 mio. kr. vedrørende finansielle poster.     
   

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender og underskriver årsrapporten for 2020.  
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