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Forord 
 
Økonomirapport 1-2015 er udarbejdet på baggrund af regnskabet pr. 31. maj 2015, den seneste prog-
nose af uddannelsesindtjeningen, den nyeste lønprognose samt møder mellem institutter, fakulteter, 
rektor og budgetafdelingen afholdt i maj og juni måned.  
 
Universitetets driftsresultat forventes at blive forbedret med 28,1 mio.kr.  
 
Pr. 31. maj 2015 udgør de realiserede indtægter for universitetet for ordinær virksomhed 1.015,8 mio. 
kr. svarende til 42 % af det forventede regnskab og omkostningerne er 987,6 mio. kr. svarende til 40 % 
af det forventede regnskab. 
 
På ekstern virksomhed udgør de realiserede indtægter 289,2 mio. kr. svarende til 38 % af det forventede 
regnskab og omkostningerne er 288,6 mio. kr. svarende til 38 % af det forventede regnskab. 
 
Universitetets driftsresultat før ekstraordinære poster forventes at blive -50,1 mio. kr., mod budgetteret 
-78,2 mio. kr. De ekstraordinære poster består af en forventet indtægt på 121,4 mio. kr. ved salget af 
Niels Bohrs Allé 1. Resultatet efter ekstraordinære poster forventes at blive 71,3 mio. kr., mod budgette-
ret 43,2 mio. kr. Dette betyder, at den forventede egenkapital ultimo 2015 er på 772,9 mio. kr. Heraf 
udgør gældsbreve til SDU fra bygningsstyrelsen 471,8 mio. kr. og den fri egenkapital udgør 301,1 mio. kr. 
 
I den seneste prognose af uddannelsesindtjeningen (april-prognosen) er der indarbejdet en ny prognose 
for den forventede STÅ-optjening ved universitetets uddannelser, nye forventninger for de bilaterale 
aftaler mellem fakulteterne samt nye forventninger til den økonomiske ubalance på ind- og udgående 
mobilitetsstuderende. Samlet giver resultatet af april prognosen en forøgelse af indtægterne på 21,4 
mio. kr. 
 
Regeringen har annonceret en dispositionsbegrænsning, der er indregnet med en forventning til ud-
møntningen på 20 mio. kr. Der er medtaget forventede omkostninger til forskellige nye byggeprojekter 
(grønne områder ved TEK og OU44 bygningen, ombygning af kantinen etc.) 
 
Økonomirapporten er uden koncern-interne elimineringer. Der er kun i mindre omfang foretaget perio-
diseringer af regnskabsbeløb. 
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Hovedtal for Universitetet 

Universitetets driftsresultat for-
ventes at blive forbedret med 
28,1 mio. kr. 

Driftsresultatet før ekstraordi-
nære poster forventes at bli-
ve -50,1 mio. kr. mod budgette-
ret -78,2 mio. kr. 

Indtægterne for 2015 før ekstra-
ordinære poster forventes at bli-
ve 3.190,3 mio. kr., hvilket er 
69,7 mio. kr. højere end budget-
teret. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 3.240,5 mio. kr., hvil-
ket er en stigning på 41,6 mio. 
kr. i forhold til budgettet. 

Universitetet forventes pr. 31. 
december 2015, at have en 
egenkapital på 772,9 mio. kr. 
hvilket udgør 24 % af den forven-
tede omsætning. Heraf udgør 
gældsbreve til SDU fra bygnings-
styrelsen 471,8 mio. kr. og der 
forventes dermed en fri egenka-
pital på 301,1 mio. kr. SDU har et 
mål på 150,0 mio. kr. i fri egen-
kapital. 

Ekstraordinære indtægter 
I 2015 sælger SDU bygningerne 
på Niels Bohrs Allé 1 (NBA1) for 
238,4 mio. kr. NBA1 vil på salgs-
tidspunktet være bogført i SDU 
regnskab til ca. 117 mio. kr. Sal-
get giver derfor SDU et provenu 
på 121,4 mio. kr., som indgår 
som indtægter på budgetområ-
det SDU Reserve. Hele salgs-
summen på 238,4 mio. kr. kon-
verteres til et gældsbrev fra Byg-
ningsstyrelsen, som gør at SDU 

skal betale mindre i husleje for 
den nye TEK bygning. 

Finansloven 
Siden vedtagelse af Budget 2015 
i Bestyrelsen i december 2014 er 
Finansloven for 2015 (FL15) ved-
taget. Dette har dog kun betydet 
mindre ændringer i Syddansk 
Universitets ordinære indtægter, 
da de fleste af ændringerne var 
forventede og dermed medtaget 
i budgettet. Netto havde udmel-
ding af finansloven en effekt på 
SDUs budget på 1,9 mio. kr. Æn-
dringen vedrører primært en 
teknisk justering af STÅ taksterne 
i forhold til aktivitetsjustering.  

Tillægsbevillinger 
Efterfølgende er der sket to æn-
dringer af de forventede indtæg-
ter fra ministeriet, dels nedskæ-
ring af bevillingerne vedrørende 
9. fase af indkøbsbesparelserne 
på -1,0 mio. kr. og dels stipendi-
er til udenlandske talenter på 0,3 
mio. kr. Indkøbsbesparelsen er 
placeret på SDU Reserve. Fra og 
med budget 2016 vil tilskudsre-
duktion vedrørende 9. fase af 
indkøbsbesparelserne blive for-
delt på hovedområder. 

Dispositionsbegrænsning 
Finansministeriet har udstedt et 
cirkulære vedrørende dispositi-
onsbegrænsning 

Dispositionsbegrænsningen skyl-
des, at den opregning af bevillin-
gerne, der er indarbejdet i fi-
nansloven for 2015, har vist sig 
at være for høj i forhold til Fi-

nansministeriets seneste skøn 
for udviklingen i priser og løn-
ninger.  

Ministeriet vil overfor universite-
terne udmønte dispositionsbe-
grænsningen som et fald i ind-
tægterne og der er ikke et krav 
om reduktion i aktiviteten. 

På Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets område reduceres 
bevillingerne med i alt 273,4 
mio. kr. 

SDU forventer at det vil betyde 
en reduktion på ca. 20 mio. kr. af 
universitetets finanslovsbevilling 
for 2015. Det endelige beløb er 
dog ikke udmeldt på grund af 
udskrivelsen af folketingsvalget 
samt at der fortsat udestår en-
kelte tekniske afklaringer. 

Direktionen har endnu ikke be-
sluttet hvordan faldet i indtæg-
terne skal udmøntes på SDU. I 
økonomirapporten er indtægts-
faldet fordelt på budgetområder, 
i forhold til de ordinære indtæg-
ter på finansloven. 

Byggeprojekter 
Der er forskellige byggeprojekter 
på SDU som godkendt af Besty-
relsen til yderlige undersøgelse 
(grønne områder ved TEK og 
OU44 bygningen, ombygning af 
kantinen etc.), som forventes at 
have omkostninger på 13,3 mio. 
kr. i 2015 samt påvirke efterføl-
gende budgetår afhængigt af fi-
nansiering. Det er ligeledes usik-
kerhed om fordelingen mellem 
de enkelte år i forhold til etable-
ringsomkostninger.  

 

 

Universitetet. Tabel 1: Hovedtal fra 1. økonomirapport 

Alle tal i mio. kr. 
Forventet 
Regnskab Budget Ændring 

Indtægter 3.190,4 3.120,7 69,7 

Omkostninger 3.240,5 3.199,0 41,6 

Resultat før ekstraord. Poster -50,1 -78,2 28,1 

Ekstraordinære indtægter 121,4 121,4 0,0 

Resultat 71,3 43,2 28,1 
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Ændringer i indtægter 
Hovedtal. Tabel 2: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 21,4 

Forskning 0,1 

Øvrige indtægter -20,9 

Andre indtægter 54,5 

Ekstern virksomhed 14,6 

Indtægter i alt 69,7 

 
Ændringerne i de enkelte ind-
tægtsposter i tabel 2 forklares 
nedenfor. 

Uddannelsesindtægter 
I tabel 3 ses ændringerne i ud-
dannelsesindtægterne i forhold 
til budgettet. 

Hovedtal. Tabel 3: 
Ændring af uddannelsesindtæg-
ter 

Type Mio. kr. 

Heltid 21,4 

Deltid 0,0 

SDU i alt 21,4 

 
Heltidsuddannelser 

På heltidsuddannelser er april- 
prognosen indarbejdet.  

I april-prognosen er der indar-
bejdet en ny prognose for den 
forventede STÅ-optjening ved 
universitetets uddannelser samt 
nye forventninger for de bilate-
rale aftaler mellem fakulteterne. 
Endelig er der indarbejdet revi-
derede forventninger til den 
økonomiske ubalance vedr. mo-
bilitetsstuderende. 

Samlet giver resultatet af april- 
prognosen en forøgelse af ind-
tægterne på 21,4 mio. kr. Æn-
dringerne er fordelt på hoved-
områder som vist i tabel 4.  

I forhold til budgettet, giver det-
te en stigning i indtægterne fra 
heltidsuddannelser på 2,2 pro-
cent. 

Hovedtal. Tabel 4: 
Ændring i heltidsuddannelser 

Område Mio. kr. 

Sundhedsvidenskab 6,4 

Naturvidenskab -0,6 

Teknisk 1,2 

Samfundsvidenskab 2,6 

Humaniora 5,2 

SDU Reserve 6,6 

SDU i alt 21,4 

 
I forbindelse med studiefrem-
driftsreformen er det besluttet, 
at alle bachelorstuderende på 1. 
år automatisk tilmeldes til eksa-
mensaktivitet svarende til 30 
ECTS pr. semester. I prognose-
modellen, der anvendes til april-
prognosen er eksamenstilmel-
dinger en væsentlig parameter. 
Den tvungne eksamenstilmelding 
er med til at øge usikkerheden i 
april-prognosen i 2015. 

Ændringerne i indtægterne ved 
Sundhedsvidenskab skyldes dels 
en fejl i grundlaget for budget 
2015 og dels en øget forventning 
til de bilaterale aftaler mellem 
Sundhedsvidenskab og Humani-
ora. 

Ændringerne i indtægterne ved 
Humaniora skyldes for en stor 
dels vedkommende ændringer i 
STÅ fra de grænseoverskridende 
uddannelser. På disse uddannel-
ser er afholdelsen af en del ek-
saminer i dette år fremrykket, 
således at disse indberettes for 
2. studieår i 2015. Desuden er 
ansvaret og dermed STÅ-
optjeningen for flere undervis-
ningsaktiviteter flyttet fra Uni-
versität Flensburg til Syddansk 
Universitet.  

Økonomisk ubalance 
Såfremt der optjenes flere STÅ 
fra indgående mobilitetsstude-
rende end der gives meritSTÅ til 
egne studerende, der har været 
på udlandsophold skal differen-

cen (økonomisk ubalance) tilba-
gebetales.   

I forbindelse med april-
prognosen er forventningerne til 
den økonomiske ubalance æn-
dret. Samlet forventes tilbagebe-
talingen at blive 1,5 mio. kr. 
mindre, hvilket er lig en øget ind-
tægt. Fordelingen af ændringer-
ne i indtægter fremgår af tabel 5.  

Det skal bemærkes at ændrin-
gerne er indeholdt i den samlede 
ændring af uddannelsesindtæg-
terne fra heltidsuddannelser i 
tabel 3 og 4. 

Hovedtal. Tabel 5: 
Ændring i økonomisk ubalance 

Område Mio. kr. 

Teknisk 1,4 

Samfundsvidenskab -0,4 

Omstillingspuljen 0,5 

SDU i alt 1,5 

 

Øvrige indtægter 
Forventningerne til øvrige ind-
tægter (på finansloven) er faldet 
med 20,9 mio. kr. Faldet skyldes 
primært den forventede ud-
møntning på 20,0 mio. kr. af di-
spositionsbegrænsningen, som 
forventes at komme på øvrige 
formål på tillægsbevilling til fi-
nansloven. 

Andre indtægter 
Forventningerne til andre ind-
tægter (ikke på finansloven) er 
steget med 54,4 mio. kr. 

Forventningerne til de finansielle 
poster er hævet med 3,0 mio. kr. 
til 18,0 mio. kr. Disse nye for-
ventninger bygger på positive 
tendenser i årets første 4 måne-
der og forventninger til resten af 
2015. I disse forventninger er der 
taget højde for den negative kor-
rektion på obligationsmarkedet i 
maj måned. 

På Sundhedsvidenskab er der en 
stigning på 30,8 mio. kr. som 
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primært skyldes øgede forvent-
ninger til indtægter fra de regio-
nale aftaler, ikke periodiserede 
indtægter fra 2014 og lukkede 
projekter.  

På Fælles/fælles er der en stig-
ning på i alt 10,2 mio. kr., som 
primært skyldes primært forven-
tede indtægter vedrørende HPC 
og salg af Hinderupgaard. 

Den resterende stigning i andre 
indtægter er fordelt på mindre 
poster på de enkelte fakulteter 
og afspejler øgede forventninger 
til småsalg, overhead og andre 
mindre indtægter. 

Ekstern virksomhed 
Forventningerne til indtægter fra 
ekstern virksomhed er steget 
med 14,6 mio. kr. og skyldes ju-
steringer fra de enkelte fakulte-
ter. Især Sundhedsvidenskab har 
en stor stigning, som skyldes op-
justerede forventninger fra de 
regionale aftaler. 

Ændringer i omkostninger 
Hovedtal. Tabel 6: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn 11,0 

Drift 5,6 

Afskrivninger 7,2 

Ekstern virksomhed 17,7 

Omkostninger i alt 41,6 

Ændringer i omkostningerne 
vedrørende løn, drift og afskriv-
ninger kan ses på de følgende 
sider under hvert hovedområde. 

Ændringer i forventet forbrug på 
ekstern virksomhed er forklaret 
under Ekstern virksomhed, ind-
tægter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hovedtal. Tabel 7: Forskel mellem forventet resultat i 1. økonomirapport og budget (før ekstraordinære poster) 

(alle tal i mio. kr.) SDU DSP SUN NAT TEK SAM HUM FÆL ADM RES 

Forventede Indtægter 3.190,4 14,0 762,8 373,4 307,8 410,7 337,3 393,9 634,8 -44,2 

Forventede Omkostninger 3.240,5 6,0 752,2 373,0 318,8 434,2 333,7 394,9 627,8 0,0 

Forventet Resultat -50,1 8,0 10,6 0,4 -11,0 -23,5 3,6 -1,0 7,0 -44,2 

Budgetteret Resultat -78,2 15,0 -5,9 -2,5 -10,5 -30,8 -5,7 -0,5 16,2 -53,6 

Forskel i resultat fra budget til forven-
tet regnskab i 1. økonomirapport 28,1 -7,0 16,5 2,9 -0,5 7,3 9,3 -0,5 -9,2 9,3 

Resultat fordelt på områder 
I tabel 7 fremgår ændringer i det 
forventede resultatet mellem 
budgettet og 1 økonomirapport 
på område niveau. 

Forskellen i resultatet fra budget 
til forventet regnskab på Sund-
hedsvidenskab skyldes primært 
øgede andre indtægter herunder 
øgede forventninger fra de regi-
onale aftaler.  

Nedenfor følger en mere udførlig 
beskrivelse af budgetændringer 
og forventninger til regnskab 
2015 for de enkelte områder. 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Universitet Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 469,3 1.120,8 510,5 1.225,2 1.203,8 42%

Forskning 348,1 830,0 348,7 829,2 829,1 42%

Øvrige indtægter (på finansloven) 39,4 113,2 39,2 93,8 114,7 42%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 68,5 243,9 117,4 282,0 227,5 42%

Ordinær virksomhed i alt 925,3 2.307,9 1.015,8 2.430,3 2.375,2 42%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 6,5 16,0 6,0 14,7 15,8 41%

Retsmedicinske undersøgelser 6,1 21,2 10,0 21,5 21,5 47%

Særlige tilskud 4,2 5,9 0,5 1,5 0,5 33%

Tilskudsfinansieret forskning 214,0 603,9 243,6 632,4 612,6 39%

Andre tilskud 31,5 101,4 29,1 90,1 95,1 32%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 262,3 748,4 289,2 760,1 745,5 38%

Indtægter i alt 1.187,6 3.056,3 1.305,0 3.190,4 3.120,7 41%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 637,7 1.504,3 657,2 1.562,4 1.551,4 42%

Øvrig drift 334,8 814,5 317,7 880,5 874,9 36%

Afskrivninger 12,7 29,1 12,6 34,7 27,5 36%

Ordinær virksomhed i alt 985,2 2.347,9 987,6 2.477,7 2.453,8 40%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 152,3 388,4 150,8 396,5 405,9 38%

Øvrig drift 111,1 360,3 137,9 366,4 339,3 38%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 263,5 748,7 288,6 762,9 745,2 38%

Omkostninger i alt 1.248,7 3.096,6 1.276,2 3.240,5 3.199,0 39%

 

Driftsresultat før ekstraordinære poster

Ordinær virksomhed -59,9 -40,0 28,2 -47,4 -78,6

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -1,2 -0,3 0,5 -2,8 0,4

Driftsresultat før ekstraordinære poster i alt -61,1 -40,3 28,8 -50,1 -78,2

 

Ekstraordinære indtægter (salg af NBA1) 121,4 121,4

Driftsresultat i alt -61,1 -40,3 28,8 71,3 43,2

 

Primo egenkapital ordinær virksomhed 739,5 699,9 665,3

Primo egenkapital ekstern virksomhed 2,0 1,7 3,2

 

Ultimo egenkapital ordinær virksomhed 699,9 773,9 708,1

Ultimo egenkapital ekstern virksomhed 1,7 -1,1 3,6

Alle tal er i 2015 prisniveau - undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Direktionens Strategiske Pulje
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 
Direktionens Strategiske Pulje 
adskiller sig fra øvrige budget-
områder ved at der ikke bogfø-
res omkostninger på puljen.  

På puljen er afsat et beløb, der af 
direktionen kan udmøntes til nye 
fælles tværgående tiltag i forbin-
delse med Strategi 2020. 

I forbindelse med udmøntning 
overføres midlerne til det eller 
de hovedområder, der er ansvar-
lig for tiltagene og alle omkost-
ninger afholdes på dette/de ho-
vedområder. 

Der er afsat en bevilling på 20,0 
mio. kr. i 2015 på Direktionens 
Strategiske Pulje. 

Direktionen har i forbindelse 
med udmøntning af Strategi 
2020 den 30. april 2015 god-
kendt fem tværgående strategi-
ske projekter med en bevilling på 
30 mio. kr. over 3 år. Af de 30 
mio. kr. forventes der et forbrug 
i 2015 på 6,0 mio. kr., der efter-
følgende er overført til de ho-

vedområder, hvor projekterne er 
forankret. 

De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 14,0 mio. kr., 
hvilket er en ændring på minus 
6,0 mio. kr. 

Direktionens Strategiske Pulje. 
Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Øvrige indtægter -6,0 

Indtægter i alt -6,0 

 
Omkostningerne var budgette-
ret til 5,0 mio. kr. i 2015. Efter 
udmøntning af 6,0 mio. kr. til de 
ovenfor nævnte 5 strategiske 
projekter, er et forsigtigt skøn, at 
der yderligere udmøntes bevil-
linger, der i 2015 vil give et sam-
let forbrug på 6,0 mio. kr. 

Direktionens Strategiske Pulje.  
Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -1,5 

Drift 2,5 

Omkostninger i alt 1,0 

Såfremt direktionen udmønter 
midler i 2015 vil disse blive over-
ført til det eller de relevante ho-
vedområder / hovedområder og 
omkostningerne vil blive konte-
ret der. 

Hvis direktionen ikke udmønter 
yderligere midler fra puljen i 
2015 vil universitetets resultat-
samlede resultat forbedres med 
6,0 mio. kr. Omvendt, hvis der 
udmøntes midler der øger for-
bruget i 2015 med mere end 6,0 
mio. kr., vil det samlede resultat 
falde. 

Ovenstående betyder at Direkti-
ons Strategiske Pulje forventer et 
driftsresultat på 8,0 mio. kr. 
mod et budgetteret overskud på 
15,0 mio. kr.  

Således forventes Direktions 
Strategiske Pulje ultimo reserva-
tion 2015 ligeledes at blive 8,0 
mio. kr. 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Direktionens Strategiske Pulje Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 0,0 N/A

Forskning N/A

Øvrige indtægter (på finansloven) 14,0 20,0 0%

Andre indtægter (ikke på finanslov) N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,0 0,0 0,0 14,0 20,0 0%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed N/A

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud N/A

Tilskudsfinansieret forskning N/A

Andre tilskud N/A

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N/A

Indtægter i alt 0,0 0,0 0,0 14,0 20,0 0%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 1,5 3,0 0%

Øvrig drift 4,5 2,0 0%

Afskrivninger N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 0%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn N/A

Øvrig drift N/A

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N/A

Omkostninger i alt 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 0%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 0,0 0,0 0,0 8,0 15,0

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Driftsresultat i alt 0,0 0,0 0,0 8,0 15,0

 

Primo egenkapital ordinær virksomhed 0,0 0,0 0,0

Primo egenkapital ekstern virksomhed 0,0 0,0 0,0

 

Ultimo egenkapital ordinær virksomhed 0,0 8,0 15,0

Ultimo egenkapital ekstern virksomhed 0,0 0,0 0,0

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Alle oplysninger er i pl2015

Omkostninger ordinærdrift data til graf

Lønudgifter

Øvrig drift

Afskrivninger

2014 2015
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Sundhedsvidenskab 
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 
De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 762,8 mio. kr., 
hvilket er 53,7 mio. kr. højere 
end budgetteret. 

Sundhedsvidenskab. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 6,4 

Forskning 0,1 

Øvrige indtægter -2,9 

Andre indtægter 30,8 

Ekstern virksomhed 19,2 

Indtægter i alt 53,7 

 
Stigningen i uddannelsesindtæg-
terne på 6,4 mio. kr. vedrører 
heltidsuddannelse og her ikke 
mindst Farmaceut uddannelsen 
som er blevet løftet, som følge af 
en fejl i den tidligere prognose.    

De øgede forventninger til forsk-
ningsindtægterne på 0,1 mio. kr. 
skyldes en marginal opjustering 
af ph.d.-taxametre.  

Faldet i øvrige indtægter på 2,9 
mio. kr. kan henføres til disposi-
tionsbegrænsningen.  

Stigningen i andre indtægter på 
30,8 mio. kr. er primært et resul-
tat af øgede forventninger til 
indtægter fra de regionale afta-
ler, ikke periodiserede indtægter 
fra 2014 og lukkede projekter. 
Endvidere er forventningerne til 
salg af varer og øvrige driftsind-
tægter øget, mens overhead og 
universitetsafgift, kun marginalt 
trækker i modsat retning. 

Der forventes en stigning i den 
eksterne virksomhed på 19,2 
mio. kr. i forhold til det budget-
terede. Denne opjustering skal 
ses i sammenhæng med de øge-
de forventninger til andre ind-
tægter, hvor både de regionale 
aftaler og lukning af projekter 
bidrager positivt. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive på 752,2 mio. kr., 
hvilket er en stigning på 37,2 
mio. kr. i forhold til budgettet. 

Stigningen i de ordinære lønom-
kostninger er dels som følge af, 
øget aktivitet i forbindelse med 
initiativerne nævnt ovenfor, jf. 
andre indtægter hvor de regio-
nale aktiviteter øget og tidligere 

eksternt kørte projekter er ble-
vet konverteret til ordinær akti-
vitet.  

Sundhedsvidenskab. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn 15,8 

Drift 1,9 

Afskrivninger 0,3 

Ekstern virksomhed 19,2 

Omkostninger i alt 37,2 

 
I forhold til driftsomkostninger 
og afskrivninger ses en stigning 
på 2,2 mio. kr. som overvejende 
kan tilskrives en stigning i den 
kliniske undervisning samt aktivi-
teter flyttet fra ekstern til ordi-
nær virksomhed.  

Ovenstående betyder at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
10,6 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -5,9 mio. kr. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultets ultimo reservation 2015 
forventes at blive 0,2 mio. kr. 
svarende til 0,0 % af den forven-
tede omsætning. 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Sundhedsvidenskab Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 78,4 186,0 87,0 208,9 202,4 42%

Forskning 50,1 124,6 51,1 122,1 121,9 42%

Øvrige indtægter (på finansloven) 0,9 18,0 1,8 13,7 16,6 13%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 5,1 70,7 47,4 108,8 78,0 44%

Ordinær virksomhed i alt 134,5 399,3 187,3 453,5 419,0 41%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,1 0,8 0,2 0,5 0,7 39%

Retsmedicinske undersøgelser 6,1 21,2 10,0 21,5 21,5 47%

Særlige tilskud 0,0 N/A

Tilskudsfinansieret forskning 68,3 243,5 107,6 275,5 256,8 39%

Andre tilskud 4,0 13,4 4,5 11,8 11,2 38%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 78,4 278,9 122,3 309,3 290,1 40%

Indtægter i alt 212,9 678,2 309,6 762,8 709,1 41%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 156,5 362,5 157,9 369,8 353,9 43%

Øvrig drift 27,6 75,8 27,6 71,0 69,1 39%

Afskrivninger 0,8 1,9 1,0 2,2 1,9 47%

Ordinær virksomhed i alt 184,8 440,2 186,5 442,9 424,9 42%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 53,2 140,8 57,5 150,3 148,4 38%

Øvrig drift 26,5 138,3 62,5 159,0 141,7 39%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 79,7 279,1 120,0 309,3 290,1 39%

Omkostninger i alt 264,5 719,3 306,5 752,2 715,0 41%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed -50,4 -40,9 0,8 10,6 -5,9

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -1,2 -0,2 2,3 0,0 0,0

Driftsresultat i alt -51,6 -41,1 3,1 10,6 -5,9

 

Primo reservation ordinær virksomhed 29,9 -10,6 7,2

Primo reservation ekstern virksomhed 0,4 0,2 0,5

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed -10,6 0,0 1,3

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,2 0,2 0,5

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.

Alle oplysninger er i pl2015

Omkostninger ordinærdrift data til graf
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   Fastløn    Andet løn (DVIP, DTAP, Div):

10



Naturvidenskab 
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 
De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 373,4 mio. kr., 
hvilket er en nedgang på 3,5 mio. 
kr. i forhold til budgettet. 

 
Uddannelsesindtægterne forven-
tes reduceret med 0,6 mio. kr. i 
forhold til budgettet, som følge 
af et fald af uddannelsesindtæg-
ter fra heltidsuddannelse. 

Faldet i forskning skyldes en ned-
justering i de eksterne ph.d.-
taxametre, samt SDU2020. 

Stigningen i øvrige indtægter 
skyldes modsatrettede faktorer. 
Dels en dispositionsbegrænsning 
på -1,6 mio. kr., samt bevillinger 
til elever fra elev-puljen og til 
strategi 2020 ’Talentudvikling af 
studerende’. 

Faldet i ekstern virksomhed skyl-
des nedjustering i målsætningen 
af ekstern virksomhed i 2015. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 373,0 mio. kr., hvilket 
er en nedgang på 6,4 mio. kr. i 
forhold til budgettet. 

 

På ordinær virksomhed forven-
tes lønomkostningerne at falde 
med 0,5 mio. kr., hvilket kan 
henføres til forsinkelser i ansæt-
telser. For driftsomkostningerne 
ses et lidt større fald, hvilket 
skydes en generel tilbagehol-
denhed. 

Ovenstående betyder at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
0,4 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -2,5 mio. kr. 

Det Naturvidenskabelige Fakul-
tets ultimo reservation 2015 
forventes at være 43,8 mio. kr., 
hvilket svarer til 11,8 % af den 
forventede omsætning. 

  

Naturvidenskab. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse -0,6 

Forskning -0,4 

Øvrige indtægter 0,5 

Andre indtægter 0,0 

Ekstern virksomhed -2,9 

Indtægter i alt -3,5 
Naturvidenskab. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -0,5 

Drift -3,0 

Afskrivninger 0,1 

Ekstern virksomhed -2,9 

Omkostninger i alt -6,4 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Naturvidenskab Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 32,4 77,5 35,8 85,9 86,6 42%

Forskning 44,8 101,3 39,6 98,9 99,3 40%

Øvrige indtægter (på finansloven) -0,4 2,1 0,1 0,6 0,1 10%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 3,9 12,4 1,8 8,3 8,3 22%

Ordinær virksomhed i alt 80,8 193,3 77,2 193,7 194,3 40%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,2 0,4 0,2 0,2 0%

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud 1,4 2,7 -0,5 0,0 N/A

Tilskudsfinansieret forskning 69,6 170,6 74,7 176,0 179,6 42%

Andre tilskud 1,1 1,8 0,7 3,5 2,8 20%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 72,4 175,5 75,0 179,7 182,7 42%

Indtægter i alt 153,1 368,8 152,2 373,4 376,9 41%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 67,9 159,1 71,1 161,2 161,7 44%

Øvrig drift 9,4 27,3 8,1 28,9 31,9 28%

Afskrivninger 1,2 2,8 1,3 3,2 3,1 40%

Ordinær virksomhed i alt 78,5 189,3 80,6 193,3 196,7 42%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 40,4 97,0 43,6 100,8 99,7 43%

Øvrig drift 31,8 78,5 31,4 78,9 83,0 40%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 72,3 175,5 75,0 179,7 182,7 42%

Omkostninger i alt 150,8 364,8 155,5 373,0 379,4 42%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 2,2 4,0 -3,3 0,4 -2,5

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 0,1 0,0 -0,0 0,0 0,0

Driftsresultat i alt 2,3 4,1 -3,4 0,4 -2,5

 

Primo reservation ordinær virksomhed 39,5 43,5 38,8

Primo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,1 0,1

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 43,5 43,9 36,3

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,1 0,1 0,1

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.

Alle oplysninger er i pl2015

Omkostninger ordinærdrift data til graf
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Teknisk 
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 
De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 307,8 mio. kr., 
hvilket er 10,3 mio. kr. mere end 
budgetteret. 

Teknisk: Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 1,2 

Forskning 0,7 

Øvrige indtægter -0,7 

Andre indtægter 3,3 

Ekstern virksomhed 5,8 

Indtægter i alt 10,3 

 
Ændringen i uddannelse skyldes 
primært at uddannelse progno-
sen har været lavere end den 
faktiske optjening for perioden.  

Stigningen i forskning skyldes en 
forhøjelse i de eksterne ph.d.-
taxametre. 

Faldet i øvrige indtægter skyldes 
primært dispositionsbegræns-
ningen på 1,8 mio. kr. samt en 
række ændringer i de forventede 
interne overførsler, herunder 
fællesaftaler med SAMF og NAT. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 318,8 mio. kr., hvilket 
er 10,8 mio. kr. mere i forhold til 
det budgetterede. 

Teknisk: Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn 2,5 

Drift 2,4 

Afskrivninger 0,1 

Ekstern virksomhed 5,8 

Omkostninger i alt 10,8 

 
Lønomkostningerne er forholds-
vis uændret, da der allerede er 
taget forbehold for strategiske 
satsningsområder og forsknings-
opbygning på lønsiden. Drifts-

omkostningerne er af samme 
grund mindre stabile. Disse in-
deholder et sparremål på 2,2 
mio. kr. samt forventede om-
kostninger i forbindelse med 
satsninger i 2015. Samlet set er 
der tilpasninger på knap 10,8 
mio. kr. Forventningerne til den 
eksterne virksomhed danner 
grundlag for 5,8 mio. kr. af den-
ne.  

Ovenstående betyder at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
-11,0 mio. kr. mod et budgette-
ret underskud på -10,5 mio. kr. 
Det bør nævnes at flytningen til 
NY TEK er afgørende i budgette-
ringen af et negativt resultat for 
2015. 

Det Tekniske Fakultets ultimo 
reservation 2015 forventes at 
blive 29,0 mio. kr., hvilket svarer 
til 9,4 % af den forventede om-
sætning. 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Teknisk Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 52,0 124,4 59,2 142,0 140,8 42%

Forskning 27,6 64,1 26,7 65,6 64,9 41%

Øvrige indtægter (på finansloven) -2,0 -1,0 -0,9 -3,0 -2,3 31%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 2,0 6,3 5,6 9,2 5,8 61%

Ordinær virksomhed i alt 79,6 193,9 90,5 213,8 209,3 42%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,2 0,5 0,6 1,2 1,2 48%

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud 0,3 0,4 0,0 N/A

Tilskudsfinansieret forskning 32,8 80,0 30,1 85,7 80,0 35%

Andre tilskud 1,7 11,0 1,5 7,1 7,0 22%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 35,0 92,0 32,2 94,0 88,2 34%

Indtægter i alt 114,6 285,8 122,8 307,8 297,5 40%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 67,1 156,8 73,5 178,1 175,6 41%

Øvrig drift 11,0 32,8 12,9 42,4 40,0 31%

Afskrivninger 1,5 3,7 2,0 4,3 4,2 47%

Ordinær virksomhed i alt 79,6 193,3 88,5 224,7 219,8 39%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 18,5 49,1 18,6 53,2 52,2 35%

Øvrig drift 16,6 43,0 13,5 40,9 36,1 33%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 35,1 92,2 32,0 94,0 88,2 34%

Omkostninger i alt 114,7 285,5 120,5 318,8 308,1 38%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 0,0 0,5 2,1 -11,0 -10,5

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -0,2 -0,2 0,2 0,0 0,0

Driftsresultat i alt -0,1 0,3 2,3 -11,0 -10,5

 

Primo reservation ordinær virksomhed 39,6 40,1 39,0

Primo reservation ekstern virksomhed 0,1 -0,1 0,1

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 40,1 29,1 28,5

Ultimo reservation ekstern virksomhed -0,1 -0,1 0,1

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.
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Samfundsvidenskab 
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 
De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 410,7 mio. kr., 
hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end 
budgetteret. 

Samfundsvidenskab. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 2,6 

Forskning -0,8 

Øvrige indtægter -0,3 

Andre indtægter 0,1 

Ekstern virksomhed -2,6 

Indtægter i alt -0,9 

 
Stigningen i uddannelsesindtæg-
terne kan væsentligst henføres 
til en forventet merindtægt fra 
BA int og CM int ligesom der 
kommer flere indtægter end for-
ventet fra HA.  

Mindreindtægten i Forsknings-
indtægter kan tilskrives en ned-
gang i de forventede eksterne 
ph.d. der udløser taxameter.  

De Øvrige indtægter forventes at 
falde med 0,3 mio. kr., der kan 
henføres til en stigning i interne 
overførsler, hvor der bl.a. er 
modtaget 1,7 mio. kr. fra Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
vedrørende administration af 
masteruddannelser og 0,4 mio. 
kr. fra Det Naturvidenskabelige 
Fakultet vedr. DIAS. Disse for-
hold mere end modsvares af 
SDU’s udmøntning af Dispositi-
onsbegrænsningen der reduce-
rer Samfundsvidenskabs 3,1 mio. 
kr. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 434,2 mio. kr., hvilket 
er et fald på 8,3 mio. kr. i forhold 
til budgettet. 

Faldet i lønudgifterne kan henfø-
res til at fakultetet primo året 
gennemførte en budgettilpas-
ningsrunde der medførte en re-
duktion af stillinger på diverse 
institutter. Denne tilpasning skal 
ses i lyset af, at fakultetet gen-
nemgår en strategiproces på 
baggrund af stagnerende ind-
tægtsprofil i budgetoverslagså-
rene. 

Ovenstående betyder, at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
-23,5 mio. kr. mod et budgette-
ret underskud på -30,8 mio. kr. 

Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultets ultimo reservation 2015 
forventes at blive 32,2 mio. kr., 
hvilket svarer til 7,8 % af den 
forventede omsætning. 

 

  

Samfundsvidenskab. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -6,3 

Drift 0,5 

Afskrivninger 0,0 

Ekstern virksomhed -2,6 

Omkostninger i alt -8,3 

15



1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Samfundsvidenskab Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 110,2 264,4 114,6 275,1 272,5 42%

Forskning 30,8 74,6 31,2 75,6 76,4 41%

Øvrige indtægter (på finansloven) -1,9 2,7 -1,6 -2,6 -2,3 63%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 2,4 8,1 2,5 7,9 7,8 32%

Ordinær virksomhed i alt 141,5 349,9 146,7 356,1 354,5 41%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,7 1,8 1,1 3,9 1,6 28%

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud 2,2 2,2 0,4 1,4 0,5 31%

Tilskudsfinansieret forskning 23,6 57,6 14,9 46,5 53,6 32%

Andre tilskud 0,9 2,2 0,8 2,8 1,5 28%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 27,5 63,9 17,2 54,6 57,2 32%

Indtægter i alt 169,0 413,8 163,9 410,7 411,6 40%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 134,1 318,9 138,2 324,8 331,0 43%

Øvrig drift 15,1 56,8 11,3 54,7 54,1 21%

Afskrivninger 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 155%

Ordinær virksomhed i alt 149,4 376,1 149,7 379,6 385,3 39%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 17,5 41,1 10,8 32,0 37,4 34%

Øvrig drift 10,0 23,4 6,5 22,6 19,7 29%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 27,5 64,5 17,2 54,6 57,2 32%

Omkostninger i alt 176,9 440,6 166,9 434,2 442,4 38%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed -7,8 -26,2 -3,0 -23,5 -30,8

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -0,0 -0,6 -0,0 0,0 0,0

Driftsresultat i alt -7,8 -26,8 -3,0 -23,5 -30,8

 

Primo reservation ordinær virksomhed 81,7 55,7 53,6

Primo reservation ekstern virksomhed 0,6 -0,0 0,6

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 55,7 32,2 22,8

Ultimo reservation ekstern virksomhed -0,0 -0,0 0,6

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.
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Humaniora 
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 

De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 337,3 mio. kr., 
hvilket er 6,1 mio. kr. højere end 
budgetteret. 

Humaniora. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 5,2 

Forskning -0,7 

Øvrige indtægter -0,1 

Andre indtægter 1,7 

Ekstern virksomhed 0,0 

Indtægter i alt 6,1 

 
Stigningen i uddannelsesindtæg-
terne kan tilskrives april progno-
sen for heltidsuddannelser hvor 
optjent STÅ til vintereksamen 
samt tilmeldingerne til sommer-
eksamen overstiger forventnin-
gerne i oktober prognosen.   

Forskningsindtægter reduceres 
grundet en nedjustering af for-
bruget af SDU2020 midler. 

Øvrige indtægter reduceres med 
0,2 mio. kr. Reduktionen dækker 

dog over en stigning på 2,4 mio. 
kr. som følge af bevilling til DSIC 
samt satsningsområdet: ”Inter-
nationalisering af uddannelser”.  
I modsat retning trækker fakulte-
tets bidrag på 2,2 mio. kr. til di-
spositionsbegrænsningen. 

Andre indtægter opjusteres med 
1,3 mio. kr. på baggrund af insti-
tutternes nye prognoser på luk-
kede projekter, diverse indtæg-
ter samt overhead.  

Den eksterne virksomhed forven-
tes på uændret niveau.  

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 333,7 mio. kr., hvilket 
er et fald på 3,3 mio. kr. i forhold 
til budgettet. 

Humaniora. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -1,4 

Drift -2,0 

Afskrivninger 0,1 

Ekstern virksomhed 0,0 

Omkostninger i alt -3,3 

Ændringen i løn omkostningerne 
på ordinær virksomhed skyldes 
primært mindre p/l regulering 
end forventet i budgettet samt 
en mindre opjustering af frikøb 
til eksterne projekter. På driften 
skyldes reduktionen forbrug af 
færre puljemidler end forventet 

Ovenstående betyder, at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
3,6 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på 5,7 mio. kr. 

Det Humanistiske Fakultets ulti-
mo reservation 2015 forventes 
at blive 70,8 mio. kr., hvilket sva-
rer til 21,0 % af den forventede 
omsætning 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Humaniora Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 61,6 147,8 67,5 162,0 156,8 42%

Forskning 36,3 85,5 42,0 85,1 85,8 49%

Øvrige indtægter (på finansloven) -0,8 1,6 1,5 3,5 3,7 43%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 4,8 16,5 5,8 13,7 12,0 42%

Ordinær virksomhed i alt 101,9 251,4 116,8 264,2 258,2 44%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,1 0,1 0,0 N/A

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud 0,3 0,6 0,5 N/A

Tilskudsfinansieret forskning 19,7 51,9 16,3 42,7 42,7 38%

Andre tilskud 8,8 28,3 8,1 30,4 30,4 27%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 28,8 80,9 24,9 73,1 73,1 34%

Indtægter i alt 130,7 332,3 141,7 337,3 331,3 42%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 93,2 218,7 94,6 230,4 231,8 41%

Øvrig drift 7,3 23,4 8,0 30,1 32,0 27%

Afskrivninger 0,1 0,2 0,0 0,1 29%

Ordinær virksomhed i alt 100,6 242,3 102,7 260,6 263,9 39%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 14,0 38,6 12,2 43,5 43,5 28%

Øvrig drift 14,8 42,4 13,4 29,6 29,6 45%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 28,8 81,0 25,5 73,1 73,1 35%

Omkostninger i alt 129,5 323,3 128,2 333,7 337,0 38%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 1,3 9,1 14,1 3,6 -5,7

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -0,0 -0,1 -0,6 0,0 0,0

Driftsresultat i alt 1,3 9,0 13,5 3,6 -5,7

 

Primo reservation ordinær virksomhed 57,7 66,8 62,8

Primo reservation ekstern virksomhed 0,5 0,4 0,5

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 66,8 70,4 57,1

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,4 0,4 0,5

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.
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Fælles/fælles  
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 
De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 393,9 mio. kr., 
hvilket er 4,1 mio. kr. mere end 
budgetteret. 

Fælles/fælles. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Øvrige indtægter -11,5 

Andre indtægter 10,2 

Ekstern virksomhed 5,3 

Indtægter i alt 4,1 

 
Øvrige indtægter på finansloven 
falder med 11,5 mio. kr. Blandt 
de væsentligste årsager er bevil-
linger til elever, der er budgette-
ret på fælles/fælles men overfø-
res til andre hovedområder i takt 
med ansættelse, bevillinger ved-
rørende De Studerende i Cen-
trum og tilskud fra Rektoratets 
Pulje overført til andre hoved 
områder. Hertil kommer forven-
tet mindreforbrug på husleje – 
primært som følge af salg af Hin-
derupgaard - på 3,0 mio. kr. 
Stigningen i andre indtægter på i 
alt 10,2 mio. kr. skyldes primært 
forventede indtægter vedrøren-
de HPC, salg af Hinderupgaard, 
samt medlemsindbetalinger i Det 
Nationale Netværk for Teknolo-
gioverførsel på Danske Universi-
teter. 

Desuden er der vedrørende Stu-
dievalg Fyn overført godt 1 mio. 
kr. fra beholdning på ekstern 
virksomhed, hvor beløbet står 
som omkostning til ordinær virk-
somhed, hvor beløbet står som 
andre indtægter. 

Stigningen i indtægter på ekstern 
virksomhed skyldes primært for-
ventede indtægter fra HPC  

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 394,9 mio. kr., hvilket 
er en stigning på 4,6 mio. kr. i 
forhold til budgettet.  

 
Det forventede fald i de ordinæ-
re lønomkostninger skyldes pri-
mært bevillinger vedrørende 
elever og De Studerende i Cen-
trum mens ændringen i forven-
tet drift blandt andet skyldes 
nedjustering af forventet husleje 
og nedjustering af forventede 
fælles driftsudgifter. Det skal 
bemærkes, at der er en række 
modsatrettede, mindre årsager. 

SDU afventer en eventuel regu-
lering af lejen vedrørende Alsion. 
Da regulering og beløb er usik-
kert, er dette ikke medtaget i 
økonomirapporten. 

Stigningen i afskrivninger kan 
henføres til HPC. 

Stigning i ekstern virksomhed 
kan ligeledes primært henføres 
til HPC. Der er desuden medta-
get et beløb vedrørende behold-
ning på ekstern virksomhed, der 
er bogført som omkostning og 
overført til ordinær virksomhed 

Fælles/fælles forventer et drifts-
resultat på -1,0 mio. kr. I dette 
nettobeløb er bl.a. medtaget en 
række reservationer på Rektora-
tets Pulje 

Ultimo reservation 2014 på Fæl-
les/fælles forventes at blive 21,9 
mio. kr. Med undtagelse af en-
kelte omkostningssteder, herun-
der Danske Universiteter og HPC, 
bør der ikke være væsentlig re-
servation på Fælles/fælles, da de 
fleste omkostningssteder er kon-
kret budgetteret. Den forvente-
de beholdning vedrører Danske 
Universiteter, HPC, fælles drifts-
omkostninger samt tidsforskudte 
midler til ”De Studerende i Cen-
trum”. 

  

Fælles/fælles. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -3,0 

Drift -3,6 

Afskrivninger 4,9 

Ekstern virksomhed 6,3 

Omkostninger i alt 4,6 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Fælles/fælles (inkl. anlæg) Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 0,0 0,0 0,0 N/A

Forskning 0,1 0,1 0,0 0,0 100%

Øvrige indtægter (på finansloven) 157,9 335,3 158,1 354,7 366,2 45%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 4,1 13,7 2,8 22,5 12,3 12%

Ordinær virksomhed i alt 162,1 349,1 160,9 377,2 378,4 43%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 4,5 10,3 3,4 8,3 8,0 42%

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud N/A

Tilskudsfinansieret forskning 5,0 0%

Andre tilskud 4,1 1,2 -0,1 3,4 3,3 -3%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 8,6 11,5 3,4 16,6 11,3 20%

Indtægter i alt 170,7 360,6 164,2 393,9 389,8 42%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 3,8 16,0 3,3 12,7 15,7 26%

Øvrig drift 152,6 319,0 151,6 352,4 356,0 43%

Afskrivninger 4,3 9,0 3,6 11,6 6,7 31%

Ordinær virksomhed i alt 160,7 344,0 158,5 376,7 378,4 42%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 3,1 7,1 3,4 7,2 7,5 47%

Øvrig drift 5,5 4,3 1,3 11,0 4,4 12%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 8,6 11,4 4,7 18,2 11,9 26%

Omkostninger i alt 169,3 355,4 163,1 394,9 390,3 41%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 1,4 5,1 2,4 0,6 0,0

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -0,0 0,1 -1,3 -1,6 -0,5

Driftsresultat i alt 1,4 5,2 1,1 -1,0 -0,5

 

Primo reservation ordinær virksomhed 16,8 21,9 18,8

Primo reservation ekstern virksomhed 0,9 1,0 1,7

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 21,9 22,4 18,8

Ultimo reservation ekstern virksomhed 1,0 -0,5 1,2

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.
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Administrationen  
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 
De samlede indtægter for 2015 
forventes at blive 634,8 mio. kr., 
hvilket er 3,3 mio. kr. mindre end 
budgetteret. 

Administrationen. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Øvrige indtægter 2,0 

Andre indtægter 4,9 

Ekstern virksomhed -10,2 

Indtægter i alt -3,3 

 
De samlede indtægter på ordi-
nær virksomhed er steget med 
6,9 mio. kr. De er tale om en 
række forskelligrettede ændrin-
ger på øvrige indtægter, hvor de 
væsentligste ændringer er ram-
mereduktion af Administratio-
nens ramme på baggrund af rea-
liserede omkostninger 2014 på -
9,5 mio. kr. og finansministeriets 
dispositionsbegrænsning, hvor 
Administrationens andel forven-
tes at være på -5,1 mio. kr., samt 
tilførsel af i alt 11,7 mio. kr. fra 
SDU Reserve til byggeprojekter 
vedrørende grønne områder og 
Kantine II mv.. 

Desuden er der overført bevillin-
ger til elever i IT-service, a conto 
bevilling fra fakulteterne til 
sprogprogrammet samt midler til 

projekter under Strategi 2020 i 
HR kompetenceudvikling. 

Stigningen i ”andre” indtægter 
skydes primært overførsel fra 
lukkede projekter på 1,9 mio. kr., 
opjustering af forventet over-
head som følge af nye regionsaf-
taler med Region Sjælland og 
Region Syddanmark samt forven-
tede øgende aktiviteter og her-
med indtægter i trykkeriet. 

Det store fald i indtægter på eks-
tern virksomhed skyldes primært 
ændrede forventninger til pro-
jekter i Studieservice og SDU Er-
hverv på i alt -13,3 mio. kr. Der 
er en øget forventning til ekster-
ne indtægter i Rektorsekretaria-
tet på grund af nye regionsafta-
ler.  

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 627,8 mio. kr., hvilket 
er en stigning på 6,0 mio. kr. i 
forhold til budgettet. 

Administrationen Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra bud-
get til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn 5,5 

Drift 6,8 

Afskrivninger 1,8 

Ekstern virksomhed -8,1 

Omkostninger i alt 6,0 

 

Øgede ordinære lønomkostnin-
ger kan blandt andet tilskrives 
satsningsområdet ”supplerende 
adgangskrav”, elever samt for-
nyet regionsaftale. 

Ændringen i driftsomkostninger 
og afskrivninger skyldes primært 
omkostninger til byggeprojekter 
vedr. grønne områder og Kantine 
II på 13,1 mio. kr. samt trækken-
de i modsat retning nedskrivning 
af forventet træk på Direktørens 
Omstillingspulje og forventede 
besparelser som følge af lavere 
pris- og lønudvikling end antaget 
i primobudgettet. Der forventes 
mådehold i forhold til nye om-
kostninger. 

Faldet i eksterne omkostninger 
skal ses i sammenhæng med fal-
det i indtægter på ekstern virk-
somhed. 

Ovenstående betyder at Admini-
strationen forventer et driftsre-
sultat på 7,0 mio. kr. mod et 
budgetteret resultat på 16,2 mio. 
kr. Ændringen på ordinær virk-
somhed er på i alt 7,1 mio. kr. og 
ekstern virksomhed på 2,1 mio. 
kr.  

Således forventes Administratio-
nens ultimo reservation 2015 at 
blive 40,1 mio. kr. 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

Administrationen

(inkl. bibliotek)
Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 0,0 0,0 0,0 N/A

Forskning N/A

Øvrige indtægter (på finansloven) 212,9 543,5 238,5 574,6 572,5 42%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 6,1 27,9 7,0 27,6 22,6 25%

Ordinær virksomhed i alt 219,0 571,4 245,5 602,1 595,1 41%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,7 2,1 0,6 0,6 4,2 100%

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud N/A

Tilskudsfinansieret forskning 0,0 0,2 -0,0 1,0 0%

Andre tilskud 10,9 43,4 13,6 31,1 38,7 44%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 11,7 45,7 14,2 32,7 42,9 43%

Indtægter i alt 230,7 617,1 259,7 634,8 638,1 41%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 115,1 272,1 118,6 284,1 278,5 42%

Øvrig drift 110,9 273,1 98,3 296,6 289,8 33%

Afskrivninger 4,8 11,1 4,5 13,3 11,5 34%

Ordinær virksomhed i alt 230,8 556,4 221,4 593,9 579,8 37%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 5,6 14,7 4,7 9,4 17,2 50%

Øvrig drift 5,9 30,3 9,4 24,5 24,8 39%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 11,5 45,0 14,1 33,9 42,0 42%

Omkostninger i alt 242,3 601,4 235,6 627,8 621,8 38%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed -11,8 15,1 24,1 8,2 15,3

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 0,1 0,6 0,1 -1,2 0,9

Driftsresultat i alt -11,6 15,7 24,2 7,0 16,2

 

Primo reservation ordinær virksomhed 17,0 32,0 19,0

Primo reservation ekstern virksomhed 0,4 1,1 0,6

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 32,0 40,2 34,3

Ultimo reservation ekstern virksomhed 1,1 -0,1 1,5

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.
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SDU Reserve 
Det forventede regnskab 
2015, pr. 31. maj 2015 

SDU Reserve anvendes alene til 
de af SDUs indtægter der ikke er 
fordelt på andre hovedområder, 
og er således universitets ikke 
disponerede indtægter for året. 
Der budgetteres og konteres ikke 
omkostninger på SDU Reserve. 

De samlede indtægter for 2015 
før ekstraordinære poster for-
ventes at blive -44,2 mio. kr., 

hvilket bidrager til et mere posi-
tivt resultat med 9,4 mio. kr. me-
re end budgetteret. Ændringen 
bunder i en række modsat rette-
de forhold vist i tabel 1. 

I 2015 forventes der at være en 
ekstraordinær indtægt på 121,4 
mio. kr. ved salget af Niels Bohrs 
Allé 1.  

Dette betyder, at SDU Reserve 
forventer et driftsresultat før 

ekstraordinære poster på −44,2 
mio. kr. mod et budgetteret un-
derskud på -53,6 mio. kr.  

Resultatet efter ekstraordinære 
poster forventes at være 77,2 
mio. kr.  

Således forventes SDU Reserves 
ultimo reservation 2015 at blive 
526,9 mio. kr. 

SDU Reserve. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 

Alle tal i mio. kr. Ændring Alle tal i mio. kr. Ændring 

Rettelse til primo beholdning 0,6 ADM rammetilpasning. 9,5 

Friplads og stipendie ordning 1,0 Dispositionsbegrænsning -3,2 

Campusmidler 0,7 Revideret huslejeprognose 3,0 

SDU 2020 0,5 Ny STÅ prognose 6,6 

Uniafgift 0,3 Finansielle poster 3,0 

Indkøbsbesparelse 9. fase -1,0 Grønne områder og Kantine II -11,5 

Ændringer i indtægter i alt 9,4 
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1. Økonomirapport 2015 og forventet regnskab 2015

Mio. kr. Alle tal i 2015 prisniveau

SDU Reserve Jan-Maj 

2014

Regnskab 

2014

Jan-Maj 

2015

Forventet 

regnskab 

2015

Budget 

2015

År til dato 

/ forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 134,7 320,7 146,4 351,4 344,8 42%

Forskning 158,4 379,7 158,1 382,0 380,8 41%

Øvrige indtægter (på finansloven) -327,3 -789,1 -358,2 -861,6 -859,9 42%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 40,1 88,2 44,6 84,0 80,8 53%

Ordinær virksomhed i alt 5,9 -0,4 -9,1 -44,2 -53,6 21%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed N/A

Retsmedicinske undersøgelser N/A

Særlige tilskud N/A

Tilskudsfinansieret forskning N/A

Andre tilskud N/A

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N/A

Indtægter i alt 5,9 -0,4 -9,1 -44,2 -53,6 21%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 0,0 0,1 N/A

Øvrig drift 0,8 6,2 -0,2 N/A

Afskrivninger N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,8 6,2 -0,2 0,0 0,0 N/A

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn N/A

Øvrig drift N/A

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N/A

Omkostninger i alt 0,8 6,2 -0,2 0,0 0,0 N/A

 

Driftsresultat før ekstraordinære poster

Ordinær virksomhed 5,1 -6,7 -8,9 -44,2 -53,6

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Driftsresultat før ekstraordinære poster i alt 5,1 -6,7 -8,9 -44,2 -53,6

 

Ekstraordinære indtægter (salg af NBA1) 121,4 121,4

Driftsresultat i alt 5,1 -6,7 -8,9 77,2 67,8

 

Primo reservation ordinær virksomhed 457,2 450,6 426,1

Primo reservation ekstern virksomhed -0,9 -0,9 -0,9

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 450,6 527,8 493,9

Ultimo reservation ekstern virksomhed -0,9 -0,9 -0,9

Alle tal er i 2015 prisniveau, undtaget reservation, der ikke pristalsreguleres.

Tal vedrørende 2014 svarer til den tidligere Rektors Omstillingspulje
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