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Forord 
 
Økonomirapport 2-2016 er udarbejdet på baggrund af regnskabet pr. 30. september 2016, den seneste 
opgørelse af uddannelsesindtjeningen, den nyeste lønprognose samt møder mellem institutter, fakulte-
ter og budgetafdelingen afholdt i september og oktober måned.  
 
SDU har i løbet af 2015 og 2016 været gennem en budgetrevidering i forhold til Strategiske til- og fra-
valg. Alle fravalg der har betydning for 2016 er indarbejdet i denne økonomirapport. 
 
Universitetets driftsresultat forventes at blive forbedret med 103 mio. kr. i forhold til budgettet. 
 
Den væsentligste faktor for det forbedrede resultat er en kraftig stigning i uddannelsesindtægterne. I 
forhold til 2015 forventes uddannelsesindtægterne at stige med 96 mio. kr. og i forhold til budgettet for 
2016 er forventningen en stigning på 88 mio. kr. 
 
Pr. 30. september 2016 udgør de realiserede indtægter for universitetet for ordinær virksomhed 1.812,0 
mio. kr. svarende til 74 % af det forventede regnskab og omkostningerne f er 1.781,3 mio. kr. svarende 
til 74 % af det forventede regnskab. 
 
På ekstern virksomhed udgør de realiserede indtægter 437,7 mio. kr. svarende til 60 % af det forventede 
regnskab og omkostningerne er 438,6 mio. kr. svarende til 60 % af det forventede regnskab. 
 
Universitetets driftsresultat forventes at blive 34,1 mio. kr., mod budgetteret -68,8 mio. kr. Dette bety-
der, at den forventede egenkapital ultimo 2016 er på 910,9 mio. kr. Heraf udgør gældsbreve til SDU fra 
bygningsstyrelsen 471,8 mio. kr. og den fri egenkapital udgør 439,1 mio. kr. 
 
Der er indberettet uddannelsesaktiviteter for heltidsuddannelser til Uddannelses- og Forskningsministe-
riet (UFM). I forhold til budgettet forventes uddannelsesindtægterne at stige med 7 %. Indberetningerne 
er endnu ikke godkendt af UFM. Den forholdsvise store stigning i uddannelsesindtægterne skyldes 
blandt andet, at der i 2016 er afleveret 67 % flere specialer på SDU. En effekt som skyldes forskellige 
faktorer indenfor fremdriftsreformen herunder at fristen for aflevering af specialer er rykket 2 måneder 
frem fra august til juni og dermed ikke vil gentage sig i 2017.  
 
SDU har opgjort antallet af studerende, der udløser færdiggørelsesbonus. Antallet er steget kraftigt ef-
tersom der i 2016 er afleveret langt flere specialer. Taksterne er endnu ikke genberegnet af UFM og af-
hænger af hvordan de andre universiteter har klaret sig. Andre universiteter beretter også om effekten 
af studiefremdriftsreformen, så derfor forventes det at taksten vil falde markant. Der er derfor ikke be-
regnet nye forventninger til færdiggørelsesbonussen. 
  
Økonomirapporten er uden koncerninterne elimineringer. Der er kun i mindre omfang foretaget perio-
diseringer af regnskabsbeløb. 



 

 

Hovedtal for Universitetet 

Universitetets driftsresultat for-
ventes at blive forbedret med 
103,0 mio. kr. Driftsresultatet 
forventes at blive 34,1 mio. kr. 
mod budgetteret -68,8 mio. kr. 

Den væsentligste faktor for det 
forbedrede resultat er en kraftig 
stigning i uddannelsesindtæg-
terne. I forhold til 2015 forventes 
uddannelsesindtægterne at stige 
med 96 mio. kr. og i forhold til 
budgettet for 2016 er forvent-
ningen en stigning på 88 mio. kr., 
hvilket bl.a. kan forklares med 
ændret adfærd hos de studeren-
de f.eks. har 67 % flere kandida-
ter afleveret specialer. Ændrin-
gen i adfærd kan skyldes en 
fremrykket dato for aflevering af 
specialer men også at studiere-
formen har fået flere ”ældre” 
studerende til at færdiggøre de-
res studie. Den ændrede adfærd 
forventes ikke at medføre øgede 
indtægter de kommende år.  

Andre universiteter har også be-
rettet om en stigning i uddannel-
sesindtjeningen. Uddannelses- 
og forskningsministeriet har mu-
lighed for jf. Finansloven § 19 
tekstanmærkning 8 stk. 3, at 
nedsætte taxametertilskuddene 
hvis der er stor afvigelse fra for-
ventningerne i Finansloven. SDU 
forventer ikke, at dette sker. 

De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 3.183,6 mio. 
kr., hvilket er 39,1 mio. kr. min-
dre end budgetteret. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 3.149,5 mio. kr., hvil-

ket er et fald på 142,1 mio. kr. i 
forhold til budgettet. 

Det store fald i forventningen til 
omsætning og forbrug, skyldes 
primært nedskrivning af forvent-
ningerne til ekstern virksomhed 
på det Tekniske Fakultets, samt 
en ændring af den regnskabs-
mæssige behandling af indtæg-
ter fra de regionale aftaler, som 
ikke længere figurerer på ordi-
nær virksomhed. Tidligere har 
disse optrådt både som eksterne 
og ordinære midler. At indtæg-
terne ikke falder så meget som 
omkostningerne, skyldes stignin-
gen i uddannelsesindtægterne. 

Universitetet forventes pr. 31. 
december 2016, at have en 
egenkapital på 910,9 mio. kr. 
hvilket udgør 28,6 % af den for-
ventede omsætning. Heraf udgør 
gældsbreve til SDU fra bygnings-
styrelsen 471,8 mio. kr. og der 
forventes dermed en fri egenka-
pital på 439,1 mio. kr. SDU har et 
mål på 200-150 mio. kr. i fri 
egenkapital. 

Tillægsbevillinger 
10. fase af indkøbsbesparelserne 
på -1,7 mio. kr. er udmøntet ved 
en tillægsbevilling til finansloven. 
Ændringen er finansieret af SDU 
Reserve jævnfør SDU’s budget-
model.  

Dispositionsbegrænsning 
Finansministeriet har i lighed 
med sidste år udstedt et cirkulæ-
re vedrørende dispositionsbe-
grænsning. 

Dispositionsbegrænsningen skyl-
des, at den opregning af bevillin-
gerne, der er indarbejdet i fi-
nansloven for 2016, har vist sig 
at være for høj i forhold til Fi-
nansministeriets seneste skøn 
for udviklingen i priser og løn-
ninger.  

Uddannelses- og forskningsmini-
steriet har overfor universiteter-
ne udmøntet dispositionsbe-
grænsningen som et fald i ind-
tægterne og der er ikke et krav 
om reduktion i aktiviteten. 

For SDU betød det en reduktion 
på 7,4 mio. kr. af universitetets 
finanslovsbevilling for 2016.  

I forlængelse af SDU’s nye bud-
getmodel udmøntes besparelsen 
i første omgang på SDU Reserve.  

Ændringer i indtægter 
Hovedtal. Tabel 2: 
Ændring i indtægter fra budget 
til forventet regnskab 

Type Mio. kr. 

Uddannelse 87,6 

Forskning 0,0 

Øvrige indtægter -11,4 

Andre indtægter -52,5 

Ekstern virksomhed -62,7 

Indtægter i alt -39,1 

 
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 88,2 

Deltid -0,5 

SDU i alt 87,6 

 
 

Hovedtal. Tabel 1: Hovedtal fra 2. økonomirapport 

Alle tal i mio. kr. 
Forventet 
Regnskab Budget Ændring 

Indtægter 3.183,6 3.222,7 -39,1 

Omkostninger 3.149,5 3.291,5 -142,1 

Resultat 34,1 -68,8 103,0 



 

 

Heltidsuddannelser 

På heltidsuddannelser er årets 
aktivitetsindberetning indarbej-
det.  

Samlet giver årets realiserede 
uddannelsesaktivitet en forøgel-
se af indtægterne på 88,2 mio. 
kr. Ændringerne er fordelt på 
hovedområder som vist i tabel 4.  

I forhold til budgettet, giver det-
te en stigning i indtægterne fra 
heltidsuddannelser på 8,7 %. 

Hovedtal. Tabel 4: 
Ændring i heltidsuddannelser 

Område Mio. kr. 

Sundhedsvidenskab 16,9 

Naturvidenskab 11,6 

Teknisk 7,7 

Samfundsvidenskab 12,5 

Humaniora 11,1 

SDU Reserve 28,4 

SDU i alt 88,2 

 
Ændringerne i indtægterne på 
Sundhedsvidenskab skyldes ho-
vedsageligt en højere STÅ ind-
tjening på uddannelserne Medi-
cin og Idræt. Generelt gælder 
det at der på Sundhedsviden-
skab, relativt til 2015, er optjent 
langt flere STÅ via ordinære ek-
samener. Hele 26 % af de ekstra 
STÅ i forhold til 2015 skyldes 
specialer.   

Ændringerne i indtægterne på 
Naturvidenskab skyldes især en 
højere forventet STÅ-indtægt på 
Biologi og Biomedicin. Samtidig 
er der sket en 19 % stigning i STÅ 
fra specialer fra 2015 til 2016.  

Den positive regulering på det 
Teknisk Fakultet skyldes at ud-
dannelserne over en bred kam 
har en højere STÅ indtjening end 
forventet. I lighed med Naturvi-
denskab og Sundhedsvidenskab 
ses en markant stigning i STÅ fra 
ordinær eksamensaktivitet fra 
2015 til 2016, mens udviklingen i 

STÅ fra specialer ikke er så mar-
kant.  

Ændringerne i indtægterne på 
Samfundsvidenskab skyldes ho-
vedsageligt en fremgang på 
Cand. Merc. uddannelsen og at 
de studerende på Samfundsvi-
denskab har afleveret 615 flere 
specialer i 2016 i forhold til 2015, 
svarende til en stigning på 79 %.  

Endelig påvirkes heltidsindtæg-
ten på Humaniora af uddannel-
serne IVM Engelsk, Audiologi og 
Interkulturel pædagogik, der alle 
har tjent markant flere STÅ end 
forventet. Som for Samfundsvi-
denskab gælder det for Humani-
ora at der ses en markant stig-
ning i specialer fra 2015 til 2016.   

Færdiggørelsesbonus 

Ved indregning i resultatet be-
regnes indtægten fra færdiggø-
relsesbonussen ved hjælp af an-
tal ressourceudløsende dimit-
tender i årets aktivitetsindberet-
ning og ministeriets forventede 
færdiggørelsestakst.  

I 2016 er en del af færdiggørel-
sesbonussen dog også afhængig 
af opnået forbedring af den gen-
nemsnitlige studietid i 2015 i 
forhold til 2011. SDU’s måltal er 
en forbedring på 3,1 måned i 
2019. I det omfang universite-
terne ikke samlet lever op til den 
ønskede forbedring, vil der blive 
skåret i færdiggørelsesbonussen. 
Interne beregninger på SDU vi-
ser, at SDU har opfyldt kravet til 
reduktion af den gennemsnitlige 
studietid i 2015, og vil derfor ik-
ke blive beskåret. 

De endelige takster for færdiggø-
relsesbonus udmeldes først når 
regnskabet for hele sektoren 
kendes. Som nævnt i tidligere 
afsnit har STÅ indtjeningen og 
produktionen af dimittender på 
SDU været markant højere end 
forventet bl.a. grundet studie-

fremdriftsreformen. Da alle dan-
ske universiteter er underlagt 
samme reform er det forvente-
ligt at antallet af ressourceudlø-
sende dimittender på landsplan 
vil være tilsvarende højere.  

Der vil således være markant 
usikkerhed forbundet med 2016 
taksten for færdiggørelsesbonus. 
Anvendelsen af færdiggørelse-
staksten jf. forslag til finanslov 
2015 sammenholdt med SDU’s 
realiserede antal ressourceudlø-
sende dimittender i 2016 vil der-
for ikke give et retvisende bud på 
indtægten fra færdiggørelsesbo-
nus for 2016.   

Af denne grund vil den endelige 
indtjening fra færdiggørelsesbo-
nus først indregnes i SDU’s for-
ventede resultat når ministeriet 
offentliggør de endelige takster 
for færdiggørelsesbonus. 

Deltidsuddannelse 

På Deltidsuddannelser er efter-
årets aktiviteter endnu ikke op-
gjort. 

Der ændringer der fremgår, er 
således et resultat af forårets ak-
tiviteter. Ændringerne er fordelt 
på hovedområde som vist i tabel 
5.  

Hovedtal. Tabel 5: 
Ændring i deltidsuddannelser 

Område Mio. kr. 

Sundhedsvidenskab -0,3 

Naturvidenskab -0,2 

Teknisk 0,6 

Samfundsvidenskab -0,4 

Humaniora -0,0 

SDU Reserve -0,1 

SDU i alt -0,5 

 
I forhold til budgettet for for-
årets aktiviteter betyder det et 
fald i indtægterne fra deltidsud-
dannelser på 1,3 procent. 



 

 

Øvrige indtægter 
Forventningerne til øvrige ind-
tægter (på finansloven) er faldet 
med 11,4 mio. kr. Det skyldes 
primært, at SDU har mistet 7,4 
mio. kr. i forbindelse med dispo-
sitionsbegrænsningen og 1,7 
mio. kr. i forbindelse med 10. fa-
se af Statens indkøbsbesparel-
ser. 

Andre indtægter 
Forventningerne til andre ind-
tægter (ikke på finansloven) er 
faldet med 52,5 mio. kr. 

Stort set hele ændringen findes 
på Sundhedsvidenskab, hvor der 
er et fald 56,2 mio. kr. Dette er 
et resultat af, at indtægter fra de 
regionale aftaler, ikke længere 
figurerer på ordinær virksomhed. 
Tidligere har disse optrådt både 
som eksterne og ordinære mid-
ler. Faldet i indtægter opvejes af 
et tilsvarende fald i omkostnin-
gerne på ordinær virksomhed på 
Sundhedsvidenskab, fordi om-
kostningerne er flyttet til ekstern 
virksomhed. 

Ekstern virksomhed 
Forventningerne til indtægter fra 
ekstern virksomhed er faldet 
med 62,7 mio. kr. og skyldes ju-
steringer fra de enkelte budget-
områder, herunder især det 
Tekniske Fakultet, der har nedju-
steret forventningerne til eks-

tern virksomhed med 38,3 mio. 
kr. 

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

Den væsentligste ændring skyl-
des den omtalte regnskabsmæs-
sige ændring af de regionale af-
taler til ekstern virksomhed for 
samlet 56,2 mio. kr. 

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

Type Mio. kr. 

Løn -67,8 

Drift -10,2 

Afskrivninger -1,4 

Ekstern virksomhed -62,6 

Omkostninger i alt -142,1 

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

Resultat fordelt på områder 
I tabel 7 fremgår ændringer i det 
forventede resultatet mellem 
budgettet og 2. økonomirapport 
på område niveau. 

Forskellen i resultatet fra budget 
til forventet regnskab på Sund-
hedsvidenskab skyldes betydeli-
ge merindtægter fra heltidsud-
dannelse, samt andre indtægter, 

ekskl. de regionale aftaler. Hertil 
kommer mindre udgifter til sær-
ligt øvrig løn. 

Forskellen i resultatet fra budget 
til forventet regnskab på Sam-
fundsvidenskab skyldes betyde-
lige merindtægter fra heltidsud-
dannelse samt væsentlige min-
dreudgifter til både løn og drift. 

Forskellen i resultatet fra budget 
til forventet regnskab på Fæl-
les/Fælles skyldes primært at 
indtægterne på Abacus 2.0 fal-
der som følge af nye principper 
for overførsel af projektmidler. 
Herudover bevirker en nedspar-
ringsstrategi fra Danske Universi-
teter hvor omkostningerne over-
stiger indtægterne. 

Forskellen i resultatet fra budget 
til forventet regnskab på SDU 
Reserve skyldes primært stigen-
de uddannelsesindtægter, for-
ventede øgede finansielle ind-
tægter samt en række forskyd-
ninger mellem hovedområder, 
herunder at Administrationen 
har tilbageført midler til SDU Re-
serve i forbindelse med tilpas-
ningen af administrations ram-
me. 

Nedenfor følger en mere udførlig 
beskrivelse af budgetændringer 
og forventninger til regnskab 
2016 for de enkelte områder. 

 

Hovedtal. Tabel 7: Forskel mellem forventet resultat i 2. økonomirapport og budget 

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

Forventede Indtægter 3.183,6 14,3 700,2 380,0 281,7 415,4 341,0 419,1 623,9 8,1 

Forventede Omkostninger 3.149,5 1,4 679,0 379,5 303,9 397,1 335,9 428,5 624,3 0,0 

Forventet Resultat 34,1 12,9 21,2 0,5 -22,1 18,4 5,1 -9,4 -0,4 8,1 

Forventet Resultat i 1. økonomirapport -39,7 13,6 -3,6 -6,4 -18,2 12,4 -4,2 2,6 -7,0 -28,9 

Budgetteret Resultat -68,8 10,0 -1,5 -9,1 -9,9 -15,8 -6,4 13,6 -11,3 -38,5 

Forskel i resultat fra budget 
til 2. økonomirapport 103,0 2,9 22,6 9,5 -12,2 34,2 11,5 -23,1 11,0 46,5 

Forskel i resultat fra 1. økonomirapport 
til 2. økonomirapport 73,8 -0,7 24,8 6,9 -3,9 6,0 9,3 -12,0 6,6 37,0 

 



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Universitet Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 916,9 1.213,5 76% 980,7 1.307,6 1.220,0 75%

Forskning 622,8 824,0 76% 633,6 847,0 847,1 75%

Øvrige indtægter (på finansloven) 73,9 -7,4 N/A 57,8 73,5 84,9 79%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 310,1 406,6 76% 139,8 229,2 281,7 61%

Ordinær virksomhed i alt 1.923,7 2.436,8 79% 1.812,0 2.457,3 2.433,7 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 10,7 14,0 76% 10,8 17,4 14,6 62%

Retsmedicinske undersøgelser 19,6 31,1 63% 16,1 22,5 22,5 72%

Særlige tilskud 1,1 2,1 54% 0,3 0,5 60%

Tilskudsfinansieret forskning 432,9 609,0 71% 362,5 587,3 655,6 62%

Andre tilskud 53,1 84,0 63% 48,0 98,6 96,2 49%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 517,4 740,1 70% 437,7 726,3 789,0 60%

Indtægter i alt 2.441,1 3.176,9 77% 2.249,7 3.183,6 3.222,7 71%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 1.158,3 1.541,9 75% 1.175,1 1.510,3 1.578,1 78%

Øvrig drift 561,0 810,2 69% 577,8 873,4 883,7 66%

Afskrivninger 24,5 33,3 74% 28,4 39,3 40,8 72%

Ordinær virksomhed i alt 1.743,7 2.385,4 73% 1.781,3 2.423,1 2.502,5 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 268,5 367,7 73% 252,0 429,8 416,1 59%

Øvrig drift 247,2 373,9 66% 186,6 296,6 372,9 63%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 515,7 741,6 70% 438,6 726,4 789,0 60%

Omkostninger i alt 2.259,4 3.127,0 72% 2.219,9 3.149,5 3.291,5 70%

 

Driftsresultat før ekstraordinære poster

Ordinær virksomhed 180,0 51,4 30,7 34,2 -68,8

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 1,7 -1,5 -0,9 -0,1 0,0

Driftsresultat før ekstraordinære poster i alt 181,7 49,9 29,8 34,1 -68,8

 

Ekstraordinære indtægter (salg af NBA1) 124,4 0,0 0,0

Driftsresultat i alt 181,7 174,3 29,8 34,1 -68,8

 

Primo egenkapital ordinær virksomhed 824,3 875,7 844,1

Primo egenkapital ekstern virksomhed 2,6 1,1 0,2

 

Ultimo egenkapital ordinær virksomhed 875,7 909,9 775,3

Ultimo egenkapital ekstern virksomhed 1,1 1,0 0,2

Alle tal er i 2016 prisniveau - undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.

2015 2016



 

 

Direktionens Strategiske Pulje
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
Bestyrelsen har på bestyrelses-
møde i juni 2016 godkendt nye 
principper for Direktionens stra-
tegiske pulje (DSP).  

DSP anvendes til at fremme akti-
viteter, som direktionen i fælles-
skab prioriterer som særligt be-
tydningsfulde for den strategiske 
udvikling af SDU.  

Finansiering gennem DSP sker 
med henblik på, at nye aktivite-
ter inden for en kortere årrække 
kan blive selvbærende og/eller 
indlejres i områdernes budget-
ter, eller at eksisterende aktivite-
ter forstærkes i en kortere peri-
ode med henblik på at give et 
løft til området. Finansiering fra 
puljen kan derfor maksimalt ske 
for en periode på 3-4 år. Herved 
sikres, at midler fra puljen lø-
bende frigøres til nye prioritere-
de aktiviteter.  

Ved udmøntningen af puljen vil 
direktionen i fællesskab udvælge 
de områder, hvor SDU vurderes 
at kunne få den højeste kvalitet 
og relevans af en satsning. Det er 
derfor ikke formålet med puljen 
at tilgodese alle formål, men der-
imod at prioritere de områder, 
hvor SDU kan opnå en unik styr-
keposition i international kon-
kurrence med andre uddannel-
sesinstitutioner.  

Puljen kan anvendes til alle akti-
viteter, der falder inden for 
SDU's formål, herunder f.eks. 
forskning, uddannelse, sam-
fundsengagement, studiemiljø, 
administration etc.   

DSP blev forhøjet fra et ud-
gangspunkt på 20 mio. kr. med 

10 mio. kr. i hvert af årene 2017, 
2018 og 2019 til i alt 50 mio. kr.  

Udmøntning af direktionens 
strategiske pulje 
Det er direktionen, der udmøn-
ter bevillinger fra DSP. Udmønt-
ningen sker én gang årligt som 
led i fastsættelsen af SDU budget 
for det kommende år.  

Direktionen kan i ekstraordinære 
tilfælde løbende tage stilling til 
enkeltstående sager, herunder i 
de tilfælde, hvor behandlingen af 
en aktivitet ikke kan afvente den 
årlige udmøntning af puljemid-
lerne.  

Alle forslag til aktiviteter skal re-
degøre for kvalitet, relevans og 
bæredygtighed – og skal inde-
holde et budget, der som mini-
mum er fordelt på år samt løn og 
drift.  

Hovedområderne afrapporterer 
på den faglige effekt af bevillin-
gen til direktionen én gang om 
året. Der aflægges ikke regnskab 
for aktiviteterne. Kontrol med, at 
bevillinger fra DSP anvendes i 
overensstemmelse med ansøg-
ningen, udøves i den almindelige 
linjeledelse.  

Bestyrelsen orienteres om nye 
aktiviteter og status for puljen på 
bestyrelsens årlige seminar i de-
cember måned. 

DSP adskiller sig fra øvrige bud-
getområder ved at der ikke bog-
føres omkostninger på puljen.  
Midlerne anvendes ikke på selve 
puljen, men overføres til de ho-
vedområder, som er ansvarlige 
for tiltaget.  

Midlerne overføres årligt i for-
hold til det oprindelige årsopdel-

te godkendte budget og revide-
res ikke.  

Hvis et bevilget tiltag stoppes, så 
returneres den resterende bevil-
ling til DSP.  

Hvis ikke alle midler på DSP bli-
ver udmøntet i det indeværende 
budgetår, falder midlerne som 
udgangspunkt tilbage til puljen. 
Direktionen kan dog beslutte, at 
budgetterede mindreforbrug i 
indeværende budgetår kan over-
føres til kommende budgetår til 
finansiering af konkrete nye ini-
tiativer. 

Ved budgetlægningen afsattes 
en bevilling på 20,0 mio. kr. i 
2016 på Direktionens Strategiske 
Pulje og et forventet forbrug i 
2016 på 10 mio. kr. 

Direktionen har disponeret mid-
ler til Platform X, Campus Life 
samt strategiske fyrtårnsprojek-
ter, således er hele puljen dispo-
neret i 2016, men der forventes 
alene omkostninger på 1,4 mio. 
kr. i regnskab 2016.  

De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 14,3 mio. kr., 
hvilket er en ændring på -5,7 
mio. kr., herunder overførsel af 
midler vedrørende Platform X til 
Rektorsekretariatet og Nationalt 
Fodboldcenter på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Øvrige indtægter -5,7 

Indtægter i alt -5,7 

 
Omkostningerne var budgette-
ret til 10,0 mio. kr. i 2016. Disse 



 

 

er nu revurderet og nedskrevet 
til 1,4 mio. kr.  

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -5,0 

Drift -3,6 

Omkostninger i alt -8,6 

Det bemærkes at faldet i om-
kostninger ikke alene er udtryk 
for at der ikke anvendes midler 
fra Direktionens Pulje, men også 
at der anvendes midler på ho-
vedområderne. 

Ovenstående betyder at Direkti-
ons Strategiske Pulje forventer et 
driftsresultat på 12,9 mio. kr. 

mod et budgetteret overskud på 
10,0 mio. kr.  

Således forventes Direktions 
Strategiske Pulje ultimo reserva-
tion 2016 ligeledes at blive 12,9 
mio. kr.  

  



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Direktionens Strategiske Pulje Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

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

Forskning N/A N/A

Øvrige indtægter (på finansloven) 14,2 0% 14,3 20,0 0%

Andre indtægter (ikke på finanslov) N/A N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,0 14,2 0% 0,0 14,3 20,0 0%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed N/A N/A

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud N/A N/A

Tilskudsfinansieret forskning N/A N/A

Andre tilskud N/A N/A

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

Indtægter i alt 0,0 14,2 0% 0,0 14,3 20,0 0%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn N/A 5,0 N/A

Øvrig drift N/A 1,4 5,0 0%

Afskrivninger N/A N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,0 0,0 N/A 0,0 1,4 10,0 0%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn N/A N/A

Øvrig drift N/A N/A

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

Omkostninger i alt 0,0 0,0 N/A 0,0 1,4 10,0 0%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 0,0 14,2 0,0 12,9 10,0

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

Driftsresultat i alt 0,0 14,2 0,0 12,9 10,0

 

Primo egenkapital ordinær virksomhed -14,2 0,0 0,0

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

 

Ultimo egenkapital ordinær virksomhed 0,0 12,9 10,0

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

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Alle oplysninger er i pl2016

Omkostninger ordinærdrift data til graf

Lønudgifter

Øvrig drift

Afskrivninger

2015 2016



 

 

Sundhedsvidenskab 
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 700,2 mio. kr., 
hvilket er 35,6 mio. kr. mindre 
end budgetteret. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 16,7 

Forskning -4,6 

Øvrige indtægter 6,0 

Andre indtægter -56,2 

Ekstern virksomhed 2,5 

Indtægter i alt -35,6 

 
Stigningen i uddannelsesindtæg-
terne på 16,7 mio. kr. er primært 
som følge af en absolut forøgelse 
af stå på henholdsvis Idræt og 
Medicin.      

Faldet i forskningsindtægterne 
på -4,6 mio. kr. skyldes primært 
en ændret periodisering af 
SDU2020.  

Stigningen i øvrige indtægter på 
6,0 mio. kr. kan henføres til øge-
de indtægter fra interne over-
førsler vedrørende projekterne 
AXA og Share samt medfinansie-

ring af et fodbold professorat 
med forskergruppe.  

Faldet i andre indtægter på 56,2 
mio. kr. er et resultat af at ind-
tægter fra de regionale aftaler, 
ikke længere figurerer på ordi-
nær virksomhed. Tidligere har 
disse optrådt både som eksterne 
og ordinære midler. Ændringen 
sikrer, at behandlingen disse 
midler ikke afviger fra øvrige eks-
terne midler på SDU. 

Der forventes en mindre stigning 
i den eksterne virksomhed på 2,5 
mio. kr. i forhold til det budget-
terede. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive på 679,0 mio. kr., 
hvilket er et fald på 58,3 mio. kr. 
i forhold til budgettet. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -63,0 

Drift 2,3 

Afskrivninger -0,1 

Ekstern virksomhed 2,5 

Omkostninger i alt -58,3 

 

Faldet i de ordinære lønomkost-
ninger er altovervejende som 
følge af, at de regionalt finansie-
rede stillinger er fjernet fra det 
ordinære regnskab.  

I forhold til driftsomkostninger 
og afskrivninger ses en stigning 
på samlet 2,2 mio. kr. Denne 
stigning kan tilskrives øgede om-
kostninger til den kliniske under-
visning og at der i øget omfang 
figurerer annuums midler fra Re-
gionen på ordinær virksomhed.  

Ovenstående betyder at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
21,2 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -1,5 mio. kr. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultets ultimo reservation 2016 
forventes at blive 37,6 mio. kr. 
svarende til 5,4 % af den forven-
tede omsætning.  

 

 

 

 

 

  



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Sundhedsvidenskab Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 159,3 212,5 75% 174,0 232,0 215,4 75%

Forskning 91,0 124,0 73% 92,2 118,3 122,9 78%

Øvrige indtægter (på finansloven) 10,6 14,2 75% 9,8 20,4 14,3 48%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 76,5 106,7 72% 12,7 28,1 84,3 45%

Ordinær virksomhed i alt 337,3 457,4 74% 288,7 398,8 436,9 72%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,3 0,5 47% 0,4 2,1 0,3 21%

Retsmedicinske undersøgelser 19,6 31,1 63% 16,1 22,5 22,5 72%

Særlige tilskud N/A 0,1 0,1 75%

Tilskudsfinansieret forskning 191,0 285,1 67% 135,9 264,6 266,2 51%

Andre tilskud 7,6 9,1 84% 6,0 12,1 9,9 49%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 218,4 325,8 67% 158,5 301,4 298,9 53%

Indtægter i alt 555,7 783,2 71% 447,1 700,2 735,8 64%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 270,7 357,0 76% 262,2 302,0 365,0 87%

Øvrig drift 52,2 74,0 71% 48,2 73,4 71,1 66%

Afskrivninger 1,7 2,3 76% 1,6 2,2 2,3 74%

Ordinær virksomhed i alt 324,6 433,3 75% 312,0 377,6 438,4 83%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 107,5 149,1 72% 105,6 201,0 150,9 53%

Øvrig drift 106,1 176,3 60% 51,9 100,4 148,0 52%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 213,7 325,5 66% 157,5 301,4 298,9 52%

Omkostninger i alt 538,2 758,7 71% 469,5 679,0 737,3 69%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 12,8 24,1 -23,3 21,2 -1,5

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 4,7 0,4 1,0 0,0 0,0

Driftsresultat i alt 17,5 24,5 -22,4 21,2 -1,5

 

Primo reservation ordinær virksomhed -10,6 15,9 1,5

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

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 13,5 37,1 0,0

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

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Primoegenkapitalen 2016 er tillagt for meget indbetalt fælles driftsomkostninger for 2013-2015 (2,4 mio. kr.)

Alle oplysninger er i pl2016

Omkostninger ordinærdrift data til graf

Lønudgifter

Øvrig drift

Afskrivninger

2015 2016



 

 

Naturvidenskab 
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 380 mio. kr., 
hvilket er en stigning på 8,2 mio. 
kr. i forhold til budgettet. 

 
Uddannelsesindtægterne forven-
tes at stige med 11,4 mio. kr. i 
forhold til budgettet. Dette skyl-
des en stigning i indtægter fra 
heltidsuddannelse på 11,6 mio. 
og et fald for deltidsuddannelse 
på 0,2 mio. Stigningen i indtæg-
ter fra heltidsuddannelse skyldes 
en stigning i de realiserede STÅ 
indtægter. 

Faldet i forskning skyldes en ind-
tægtsregulering på SDU2020. 

Stigningen i øvrige indtægter 
skyldes indtægtsregulering på 
Don Canfield og SDU GO samt 
nye bevillinger til Functional Ge-
nomics, IGEM og PoC Forbedret 
diagnostik. Modsat er dele af be-
villingen til Strategi 2020 ’Ta-
lentudvikling af studerende’ 
overført til Cortex Lab. 

På den eksterne virksomhed for-
ventes et fald på 4,8 mio. kr. i 
forhold til budgettet.  

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 379,5 mio. kr., hvilket 
er et fald på 1,3 mio. kr. i forhold 
til budgettet. 

 
På ordinær virksomhed forven-
tes et fald på lønomkostningerne 

på 1,3 mio. kr. og en stigning på 
driftsomkostningerne på 4,7 
mio. i forhold til budget. Disse 
stigninger skyldes øgede om-
kostninger i forbindelse med til-
lægsbevillingerne til Don Canfi-
eld, SDU GO, Functional Geno-
mics, IGEM og PoC Fobedret di-
anostik. 

Ovenstående betyder at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
0,5 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -9,1 mio. kr. 

Det Naturvidenskabelige Fakul-
tets ultimo reservation 2016 
forventes at være 47,6 mio. kr., 
hvilket svarer til 12,5 % af den 
forventede omsætning. 

 

 

  

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 11,4 

Forskning -0,8 

Øvrige indtægter 3,0 

Andre indtægter -0,6 

Ekstern virksomhed -4,8 

Indtægter i alt 8,2 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -1,3 

Drift 4,7 

Afskrivninger 0,0 

Ekstern virksomhed -4,7 

Omkostninger i alt -1,3 



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Naturvidenskab Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 64,3 86,3 75% 70,7 94,3 82,9 75%

Forskning 74,5 98,6 76% 63,3 83,7 84,5 76%

Øvrige indtægter (på finansloven) -0,7 0,3 -256% -1,7 6,1 3,1 -27%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 5,6 8,4 67% 12,4 16,1 16,7 77%

Ordinær virksomhed i alt 143,8 193,6 74% 144,8 200,1 187,2 72%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,1 0,3 36% 1,5 1,5 0,2 95%

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud -0,2 0,3 -49% 0,1 0,2 48%

Tilskudsfinansieret forskning 128,8 170,4 76% 131,0 176,4 180,9 74%

Andre tilskud 1,2 1,3 88% 0,5 1,7 3,5 29%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 129,9 172,4 75% 133,1 179,8 184,6 74%

Indtægter i alt 273,7 366,0 75% 277,9 380,0 371,8 73%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 122,1 161,7 76% 125,6 168,1 169,4 75%

Øvrig drift 15,5 25,7 60% 15,2 28,2 23,5 54%

Afskrivninger 2,4 3,3 73% 2,6 3,4 3,4 75%

Ordinær virksomhed i alt 140,0 190,7 73% 143,4 199,6 196,2 72%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 75,0 98,2 76% 69,7 100,7 103,1 69%

Øvrig drift 54,9 74,1 74% 63,8 79,2 81,5 81%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 129,8 172,3 75% 133,5 179,9 184,6 74%

Omkostninger i alt 269,8 363,1 74% 277,0 379,5 380,8 73%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 3,8 2,9 1,4 0,5 -9,1

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

Driftsresultat i alt 3,9 2,9 0,9 0,5 -9,1

 

Primo reservation ordinær virksomhed 43,5 47,1 51,8

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

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 46,4 47,6 42,7

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

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Primoegenkapitalen 2016 er tillagt for meget indbetalt fælles driftsomkostninger for 2013-2015 (0,8 mio. kr.)

Alle oplysninger er i pl2016

Omkostninger ordinærdrift data til graf

Lønudgifter

Øvrig drift

Afskrivninger

2015 2016



 

 

Teknisk 
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 281,7 mio. kr., 
hvilket er 41,1 mio. kr. mindre 
end budgetteret. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 8,3 

Forskning -2,1 

Øvrige indtægter -2,4 

Andre indtægter -6,6 

Ekstern virksomhed -38,2 

Indtægter i alt -41,1 

 
Ændringen i uddannelse skyldes 
primært, at forventningerne til 
heltidsuddannelse er steget.   

Faldet i forskning skyldes nye 
forventninger til SDU2020.  

Faldet i øvrige indtægter skyldes 
primært at Strategi 2020 bevil-
lingsmæssigt er blevet reduce-
ret.  

Faldet i andre indtægter skyldes 
primært nedsatte forventninger i 
forhold til den eksterne virksom-
hed. Dette påvirker overhead og 
projektafgift. Herudover er de 
eksterne ph.d.-taxametre redu-
ceret.  

Faldet i den eksterne virksomhed 
skyldes primært at flytningen til 
det ny TEK har forårsaget at 
forskningsfaciliteterne ikke har 
været operationsdygtige i den 
første del af 2016.   

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 303,9 mio. kr., hvilket 
er 28,8 mio. kr. mindre i forhold 
til det budgetterede. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn 5,8 

Drift 4,7 

Afskrivninger -1,0 

Ekstern virksomhed -38,2 

Omkostninger i alt -28,8 

 

Lønomkostningerne er svagt sti-
gende, da der er udviklet strate-
giske satsningsområder og forsk-
ningsopbygning. Driftsomkost-
ningerne er af samme grund sti-
gende. Samlet set er der tilpas-
ninger på knap 10,5 mio. kr. på 
den ordinære del. Forventnin-
gerne til den eksterne virksom-
hed er forklaret med en korrek-
tion af forventningsniveauet.  

Ovenstående betyder at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
-22,1 mio. kr. mod et budgette-
ret underskud på -9,9 mio. kr.  

Det Tekniske Fakultets ultimo 
reservation 2016 forventes at 
blive -1,8 mio. kr., hvilket svarer 
til -0,7 % af den forventede om-
sætning. 

 

 

  



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Teknisk Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 103,4 139,0 74% 115,6 154,2 145,9 75%

Forskning 50,0 64,6 77% 38,7 49,5 51,6 78%

Øvrige indtægter (på finansloven) -2,6 -3,8 68% -5,8 -4,0 -1,6 145%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 6,9 9,0 76% 11,3 13,4 20,0 84%

Ordinær virksomhed i alt 157,7 208,7 76% 159,8 213,1 215,8 75%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 1,1 1,8 61% 0,4 1,1 2,0 39%

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud 0,0 -0,0 -47% 0,0 0,1 49%

Tilskudsfinansieret forskning 50,9 70,8 72% 41,6 60,5 97,7 69%

Andre tilskud 2,7 4,2 64% 2,5 7,0 7,2 36%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 54,8 76,8 71% 44,6 68,7 106,9 65%

Indtægter i alt 212,5 285,5 74% 204,3 281,7 322,8 73%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 132,6 175,7 75% 146,6 189,8 184,0 77%

Øvrig drift 29,9 49,1 61% 23,5 40,6 35,9 58%

Afskrivninger 3,6 4,8 75% 3,9 4,9 5,9 81%

Ordinær virksomhed i alt 166,2 229,6 72% 174,1 235,2 225,7 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 31,4 44,5 70% 25,8 43,8 65,1 59%

Øvrig drift 23,1 31,7 73% 19,2 24,8 41,9 77%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 54,5 76,2 71% 45,0 68,7 106,9 66%

Omkostninger i alt 220,7 305,9 72% 219,1 303,9 332,7 72%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed -8,5 -20,9 -14,3 -22,1 -9,9

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

Driftsresultat i alt -8,2 -20,3 -14,8 -22,1 -9,9

 

Primo reservation ordinær virksomhed 40,1 19,9 22,8

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

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 19,2 -2,3 12,9

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,4 0,4 -0,1

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Primoegenkapitalen 2016 er tillagt for meget indbetalt fælles driftsomkostninger for 2013-2015 (0,7 mio. kr.)

2015 2016



 

 

Samfundsvidenskab 
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 415,4 mio. kr., 
hvilket er 8,6 mio. kr. mere end 
budgetteret. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 12,0 

Forskning -1,6 

Øvrige indtægter 0,2 

Andre indtægter 2,1 

Ekstern virksomhed -4,1 

Indtægter i alt 8,6 

 
Stigningen i uddannelsesindtæg-
terne kan henføres til forventede 
merindtægter på heltidsuddan-
nelse. Merindtægterne frem-
kommer primært som følge af 
betydelig meraktivitet i speciale- 
og bachelorprojekter.   

Faldet i forskningsindtægterne 
kan henføres til en tidsforskyd-
ning i SDU2020 projekter. 

Andre indtægter forventes at sti-
ge med 2,1 mio. kr., der kan hen-
føres til en stigning i det forven-
tede overhead fra eksterne pro-
jekter. 

På ekstern virksomhed forventes 
et fald på 4,1 mio. kr. i forhold til 
budgettet, der kan henføres til at 
flere institutter ikke har fået de 
forventede nye projektmidler. 

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 397,1 mio. kr., hvilket 
er et fald på 25,6 mio. kr. i for-
hold til budgettet. 

 
Faldet i lønomkostningerne kan 
henføres til at en række tekniske 
reguleringer herunder nedsæt-
telse af den strategiske lønpulje, 

øgede indtægter fra barselsrefu-
sion samt mindreudgifter som 
følge af vakancer og uventet af-
gang. Derudover er en række 
tidsbegrænsede stillinger (ph.d. 
og adjunkt) udsat. Dette skal 
sammenholdes med at der for-
ventes øgede udgifter til censur 
og eksamensvagter for ca. 2,5 
mio. kr. 

Omkostningerne til øvrig drift er 
nedsat med 10,4 mio. kr. Dette 
kan henføres til en generel tilba-
geholdenhed i organisationen i 
forlængelse af besparelserne i 
2015 samt de kommende års 
økonomiske usikkerhed. 

Ovenstående betyder, at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
18,4 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på 15,8 mio. kr. 

Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultets ultimo reservation 2016 
forventes at blive 60,2 mio. kr., 
hvilket svarer til 14,5 % af den 
forventede omsætning. 

 

  

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -11,1 

Drift -10,4 

Afskrivninger 0,1 

Ekstern virksomhed -4,1 

Omkostninger i alt -25,6 



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Samfundsvidenskab Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 208,7 278,3 75% 218,9 291,8 279,8 75%

Forskning 57,0 73,1 78% 50,7 66,0 67,6 77%

Øvrige indtægter (på finansloven) -4,5 -1,1 406% -6,4 -2,7 -2,9 238%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 5,3 6,8 78% 6,7 10,7 8,5 62%

Ordinær virksomhed i alt 266,5 357,1 75% 269,8 365,8 353,0 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 1,5 2,2 68% 3,3 5,7 2,8 58%

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud 0,8 1,3 63% 0,1 0,1 100%

Tilskudsfinansieret forskning 28,2 37,2 76% 26,4 42,3 49,8 62%

Andre tilskud 1,1 1,8 62% 1,0 1,6 1,2 60%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 31,7 42,4 75% 30,7 49,6 53,8 62%

Indtægter i alt 298,2 399,6 75% 300,5 415,4 406,8 72%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 246,2 326,2 75% 231,3 303,1 314,3 76%

Øvrig drift 29,3 45,9 64% 30,3 44,1 54,5 69%

Afskrivninger 0,2 0,3 80% 0,2 0,2 0,1 75%

Ordinær virksomhed i alt 275,7 372,4 74% 261,8 347,4 368,9 75%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 19,5 27,0 72% 19,4 28,9 33,9 67%

Øvrig drift 12,3 15,4 80% 12,1 20,8 19,9 58%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 31,8 42,4 75% 31,5 49,6 53,8 64%

Omkostninger i alt 307,5 414,8 74% 293,3 397,1 422,7 74%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed -9,2 -15,2 8,0 18,4 -15,8

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -0,1 0,0 -0,8 0,0 0,0

Driftsresultat i alt -9,3 -15,2 7,2 18,4 -15,8

 

Primo reservation ordinær virksomhed 55,7 41,8 41,2

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

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 40,5 60,2 25,4

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

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Primoegenkapitalen 2016 er tillagt for meget indbetalt fælles driftsomkostninger for 2013-2015 (1,3 mio. kr.)

2015 2016



 

 

Humaniora 
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 341,0 mio. kr., 
hvilket er 5,5 mio. kr. højere end 
budgetteret. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Uddannelse 11,1 

Forskning -0,5 

Øvrige indtægter -0,0 

Andre indtægter 0,5 

Ekstern virksomhed -5,5 

Indtægter i alt 5,5 

 
Stigningen i uddannelsesindtæg-
terne kan tilskrives øgede ind-
tægter fra heltidsuddannelser i 
forhold til tidligere prognose.  

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

Andre indtægter opjusteres med 
0,5 mio. kr. på baggrund af insti-
tutternes nye prognoser på luk-
kede projekter og ph.d. taxame-
ter  

På eksterne virksomhed forven-
tes et fald på 5,5 mio. kr. i for-
hold til budgettet.  

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 335,9 mio. kr., hvilket 
er et fald på 6,2 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 5,6 

Drift -6,3 

Afskrivninger 0,1 

Ekstern virksomhed -5,5 

Omkostninger i alt -6,2 

 
På omkostningssiden forventes 
stort set uændret aktivitetsni-
veau på ordinær virksomhed i 
forhold til primo budgettet. 

Den marginale ændring på ordi-
nær virksomhed dækker dog 
over en stigning på lønomkost-
ninger med 5,6 mio. kr. og et fald 
i drift og afskrivninger med 6,2 
mio. kr. Forskydningen skyldes, 
at der i primo budget var indlej-
ret en besparelse på 5,0 mio. kr. 
som budgetteknisk post under 

lønomkostningerne. Besparelsen 
er dog udmøntet primært under 
driftsomkostningerne. 

Den eksterne virksomhed er 
nedjusteret med 5,5 mio. kr. i 
forhold til de tilbagemeldinger 
fakultetet har fået fra institut-
terne. 

Ovenstående betyder, at fakulte-
tet forventer et driftsresultat på 
5,1 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -6,5 mio. kr. 

Det Humanistiske Fakultets ulti-
mo reservation 2016 forventes 
at blive 80,7 mio. kr., hvilket sva-
rer til 23,7 % af den forventede 
omsætning. 

 

 

 

 

 

  



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Humaniora Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 118,4 157,5 75% 127,7 170,2 159,2 75%

Forskning 65,3 84,0 78% 67,9 90,0 90,6 76%

Øvrige indtægter (på finansloven) 1,7 3,1 56% -2,6 -2,2 -2,1 123%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 9,9 16,1 61% 10,6 14,3 13,8 75%

Ordinær virksomhed i alt 195,3 260,6 75% 203,6 272,3 261,5 75%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,1 0,1 100% 0,4 0,3 0,3 152%

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud 0,5 0,5 91% N/A

Tilskudsfinansieret forskning 34,0 45,3 75% 26,9 42,7 45,0 63%

Andre tilskud 13,4 24,4 55% 12,7 25,8 28,9 49%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 48,0 70,3 68% 39,9 68,7 74,2 58%

Indtægter i alt 243,3 330,9 74% 243,5 341,0 335,7 71%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 169,1 227,4 74% 179,1 241,2 235,6 74%

Øvrig drift 16,0 25,1 64% 15,6 25,9 32,2 60%

Afskrivninger 0,1 0,1 55% 0,1 0,1 0,1 121%

Ordinær virksomhed i alt 185,1 252,7 73% 194,9 267,2 267,9 73%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 23,3 33,0 70% 18,9 35,6 43,2 53%

Øvrig drift 25,2 37,8 67% 20,8 33,1 31,0 63%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 48,5 70,8 68% 39,8 68,7 74,2 58%

Omkostninger i alt 233,6 323,5 72% 234,6 335,9 342,1 70%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 10,2 8,0 8,7 5,1 -6,4

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

Driftsresultat i alt 9,7 7,4 8,9 5,1 -6,4

 

Primo reservation ordinær virksomhed 66,8 75,7 75,3

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

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 74,7 80,8 68,9

Ultimo reservation ekstern virksomhed -0,1 -0,1 0,4

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Primoegenkapitalen 2016 er tillagt for meget indbetalt fælles driftsomkostninger for 2013-2015 (1,0 mio. kr.)

2015 2016



 

 

Fælles/fælles  
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 419,1 mio. kr., 
hvilket er 8,9 mio. kr. mindre end 
budgetteret. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Øvrige indtægter 12,5 

Andre indtægter -8,6 

Ekstern virksomhed -12,8 

Indtægter i alt -8,9 

 
Øvrige indtægter på finansloven 
stiger med 12,5 mio. kr. Langt 
den væsentligste årsag skyldes 
flytningen af Rektorsekretariatet 
fra Fællesadministrationen til 
Fælles/fælles, hvilket betyder en 
indtægtsstigning på 35,0 mio. kr. 
i forhold til primobudgettet. Øv-
rige indtægter trækkes ned af 
Rektoratets Pulje, hvorfra der er 
overført 9,6 mio. kr. til andre ho-
vedområder. Modsat er Rektors 
strategiske pulje dog øget fra 2,5 
mio. kr. til 4,6 mio. kr., hvilket 
betyder en stigning på 2,1 mio. 
kr. i primobudgettet på 901.  

Der har desuden gennem en år-
række været en opsparing vedr. 
De Studerende I Centrum (DSIC). 
Som følge heraf er 6,6 mio. kr. 
vedrører kommende års afskriv-
ninger overført til SDU Reserve, 
som finansierer de kommende 
års afskrivninger. Herudover 
overføres 1,6 mio. kr. til Studie-
service til afslutning af igangvæ-
rende projekter under DSIC. 

Faldet i andre indtægter skyldes 
bl.a. et fald i indtægter hos 
Abacus 2.0 på 12,8 mio. kr., som 
primært skyldes at der er indført 
nye principper for overførsel af 
projektmidler til afskrivninger, 
ifølge hvilket der årligt overføres 
et beløb svarende til årets af-
skrivninger.   

Ovennævnte ændring af princip-
per på omk. sted 931 medfører 
ligeledes et generelt fald i eks-
tern virksomhed, hvoraf de 15,0 
mio. kr. kan henføres til Abacus 
2.0.  

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 428,5 mio. kr., hvilket 
er en stigning på 14,1 mio. kr. i 
forhold til budgettet.  

 
Den forventede stigning i de or-
dinære lønomkostninger skyldes 
primært flytningen af Rektorse-
kretariatet. Lønomkostningerne 
her udgør 24,7 mio. kr. Herud-
over påvirkes lønomkostninger-
ne af Danske Universiteters løn-
budget, der stiger med 1,7 mio. 
kr. Dette skyldes bl.a. rekrutte-
ring af en ny direktør.    

Stigningen i driften skyldes igen 
Rektorsekretariatet, hvortil der 

kan henføres 10,7 mio. kr. Mod-
sat føres der via Rektoratets Pul-
je midler ud til andre hovedom-
råder hvorved både indtægtssi-
den og driftsomkostningerne 
falder.  

Stigningen i afskrivninger skyldes 
at afskrivningerne på omk. sted 
970 Husleje stiger med 1,3 mio. 
kr. i fht. primobudgettet. Af-
skrivningerne på Abacus 2.0 fal-
der med 1,1 mio. kr.    

Fælles/fælles forventer et drifts-
resultat på -9,4 mio. kr. mod et 
primo driftsresultat på 13,6 mio. 
kr. Denne nedgang skyldes bl.a. 
et større træk på Rektoratets 
pulje end budgetteret samt en 
nedsparringsstrategi hos Danske 
Universiteter, der betyder et re-
sultat på -3,1 mio.kr. Hertil 
kommer overførsel vedr. DSIC til 
andre hovedområder.  

Ultimo reservation 2016 på Fæl-
les/fælles forventes at blive 24,1 
mio. kr. Med undtagelse af en-
kelte omkostningssteder, herun-
der Danske Universiteter, HPC og 
Rektorsekretariatet, bør der ikke 
være væsentlig reservation på 
Fælles/fælles, da de fleste om-
kostningssteder er konkret bud-
getteret. Den forventede be-
holdning vedrører således Dan-
ske Universiteter, Abacus 2.0 og 
Rektorsekretariatet.  

  

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn 25,0 

Drift 1,7 

Afskrivninger 0,2 

Ekstern virksomhed -12,8 

Omkostninger i alt 14,1 



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Fælles/fælles (inkl. anlæg) Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

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

Forskning 0,0 0,0 100% N/A

Øvrige indtægter (på finansloven) 285,2 229,3 124% 282,8 385,1 372,6 73%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 135,8 144,2 94% 8,3 21,4 30,0 39%

Ordinær virksomhed i alt 421,0 373,6 113% 291,1 406,5 402,6 72%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 6,9 7,9 87% 4,4 6,0 8,3 74%

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud N/A N/A

Tilskudsfinansieret forskning 0,0 0,0 28% 0,1 0,1 15,0 100%

Andre tilskud 0,4 1,0 40% 3,5 6,5 2,1 54%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 7,3 8,9 81% 8,0 12,6 25,4 64%

Indtægter i alt 428,3 382,5 112% 299,2 419,1 428,0 71%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 5,1 10,6 48% 24,5 34,7 9,7 71%

Øvrig drift 240,7 333,5 72% 271,2 368,2 366,5 74%

Afskrivninger 8,0 10,8 74% 8,6 13,0 12,8 66%

Ordinær virksomhed i alt 253,8 354,8 72% 304,3 415,9 389,0 73%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 5,3 6,7 79% 4,0 6,8 4,9 60%

Øvrig drift 3,8 3,3 117% 4,0 5,9 20,5 69%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 9,1 10,0 92% 8,1 12,6 25,4 64%

Omkostninger i alt 262,9 364,8 72% 312,4 428,5 414,4 73%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 167,2 18,8 -13,2 -9,4 13,6

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

Driftsresultat i alt 165,3 17,7 -13,2 -9,4 13,6

 

Primo reservation ordinær virksomhed 24,0 33,5 51,3

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

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 42,7 24,1 64,9

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

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Primoegenkapitalen 2016 er fratrukket for meget indbetalt fælles driftsomkostninger for 2013-2015 (9,2 mio. kr.)

2015 2016



 

 

Fællesadministrationen  
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
De samlede indtægter for 2016 
forventes at blive 623,9 mio. kr., 
hvilket er 16,4 mio. kr. mindre 
end budgetteret. Langt største-
delen af dette beløb skyldes 
overflytning af Rektorsekretaria-
tet til Fælles/fælles, i alt -30,1 
mio. kr. fordelt med -27,7 på or-
dinær virksomhed og -2,4 mio. 
kr. på ekstern virksomhed. Der 
er tilsvarende reduktion i om-
kostningerne. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Øvrige indtægter -18,1 

Andre indtægter 1,5 

Ekstern virksomhed 0,2 

Indtægter i alt -16,4 

 
Øvrige og andre indtægter er 
faldet med 18,1 mio. kr. Hvis 
man ser bort fra Rektorsekreta-
riatet har der været en netto-
stigning på 9,6 mio. kr. Denne 
skyldes en række modsatrettede 
faktorer, herunder rammetilpas-
ning på i alt - 7,1 mio. kr., tilfør-

sel af midler til Vestvejen, Pla-
teauer på Det Tekniske Fakultet 
og renovering af Kantine II, i alt 
14,1 mio. kr., og overførsel af 1,6 
mio. kr. fra Fælles/fælles til fær-
diggørelse af projekter under De 
Studerende i Centrum.   

Omkostningerne forventes sam-
let at blive 624,3 mio. kr., hvilket 
er et fald på 27,4 mio. kr. i for-
hold til budgettet, hvoraf 30,1 
mio. kr. igen vedrører flytning af 
Rektorsekretariatet. Der er såle-
des reelt en beskeden stigning i 
forventede omkostninger på 2,7 
mio. kr. 

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

Alle tal i mio. kr. Ændring 

Løn -23,8 

Drift -3,3 

Afskrivninger -0,6 

Ekstern virksomhed 0,3 

Omkostninger i alt -27,4 

 
Det næsten uændrede omkost-
ningsniveau dækker dog over 
både en række besparelser, 
blandt andet i forbindelse med 

Budgetstrategien, almindelig til-
bagehold samt tidsforskydning af 
projekter til kommende år samt 
en række nye omkostninger til 
eksempelvis Vestvejen, Plateau-
er på Det Tekniske Fakultet og 
renovering af Kantine II. 

I forventet regnskab er også 
medtaget at Fællesadministrati-
onen i 2016 at modtage 9,6 mio. 
kr. mere i energiafgifter retur 
(konteres som negativ omkost-
ning) end budgetteret, da uni-
versitetet i 2016 har modtaget 
refusioner vedrørende tidligere 
år. 

Ovenstående betyder at Admini-
strationen forventer et driftsre-
sultat på -0,3 mio. kr. mod et 
budgetteret resultat på -11,3 
mio. kr.  

Således forventes Administratio-
nens ultimo reservation 2016 at 
blive 67,0 mio. kr. 

 

 

 

 

  



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

Administrationen

(inkl. bibliotek)
Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

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

Forskning N/A N/A

Øvrige indtægter (på finansloven) 427,4 552,7 77% 425,4 549,1 567,3 77%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 16,4 33,6 49% 10,4 29,3 27,8 35%

Ordinær virksomhed i alt 443,8 586,3 76% 435,8 578,4 595,1 75%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 0,7 1,1 63% 0,4 0,8 0,8 50%

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud N/A N/A

Tilskudsfinansieret forskning 0,0 0,1 3% 0,6 0,7 1,0 87%

Andre tilskud 26,7 42,3 63% 22,0 44,0 43,4 50%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 27,4 43,5 63% 22,9 45,5 45,2 50%

Indtægter i alt 471,2 629,8 75% 458,7 623,9 640,3 74%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn 212,5 283,4 75% 205,7 271,4 295,3 76%

Øvrig drift 176,6 257,1 69% 173,6 291,7 295,0 60%

Afskrivninger 8,4 11,7 72% 11,4 15,6 16,1 73%

Ordinær virksomhed i alt 397,4 552,2 72% 390,8 578,8 606,4 68%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn 6,5 9,1 72% 8,4 13,1 15,1 64%

Øvrig drift 21,8 35,2 62% 14,8 32,4 30,1 45%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 28,4 44,3 64% 23,2 45,5 45,2 51%

Omkostninger i alt 425,8 596,5 71% 413,9 624,3 651,6 66%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 46,4 34,1 45,0 -0,3 -11,3

Ekstern virksomhed og særlige tilskud -0,9 -0,8 -0,2 -0,0 0,0

Driftsresultat i alt 45,4 33,3 44,8 -0,4 -11,3

 

Primo reservation ordinær virksomhed 30,0 67,2 51,9

Primo reservation ekstern virksomhed 1,0 0,2 0,0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 64,0 66,8 40,6

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

Alle tal er i 2016 prisniveau, undtaget egenkapital, der ikke pristalsreguleres.

Primoegenkapitalen 2016 er tillagt for meget indbetalt fælles driftsomkostninger for 2013-2015 (3,1 mio. kr.)

2015 2016



 

 

SDU Reserve 
Det forventede regnskab 
2016, pr. 30. september 2016 
SDU Reserve anvendes alene til 
de af SDU’s 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 2016 
forventes at blive 8,1 mio. kr., 
hvilket bidrager til et mindre ne-
gativt resultat med 46,5 mio. kr. 
mere end budgetteret. Forventet 

resultat i primo budgettet 
var -38,5 mio. kr. Ændringen 
bunder i en række modsat rette-
de forhold vist i tabel 1. 

SDU Reserves ultimo reservation 
2016 forventes at blive 582,7 
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 

Revision af SDU 2020 9,7 Unilab, forbrug tidsforskudt fra 2017 -0,8 

Revision af Strategi 2020 1,4 Sparet husleje 2,0 

Rammetilpasning, ADM 7,1 Overførsel fra DSIC til afskrivninger 6,6 

Projektafgift, revideret forventning 0,4 Vestvej -8,2 

10. fase af indkøbsbesparelser -1,7 DIAS, manglende budget -0,7 

Tomgangsleje, øget forventning -2,0 Cortex Park, forventet mindreforbrug 1,1 

Uddannelsesprognose 28,3 Feriepenge nedskrevet 3,8 

ISO, en stilling 0,4 Regulering af Rektoratets Pulje -2,1 

Dispositionsbegrænsning -7,4 TEK Plateau -4,0 

Finansielle poster (inkl. renter fra SKAT) 15,0 Diverse -0,3 

Budgetstrategi - renovering af kantine II -2,1 

 

  

Ændringer i indtægter i alt 46,5 

 

 



2. Økonomirapport 2016 og forventet regnskab 2016

Mio. kr. Alle tal i 2016 prisniveau

SDU Reserve Jan-Sep 

2015

Regnskab 

2015

Jan-Sep / 

regnskab 

2015

Jan-Sep 

2016

Forventet 

regnskab 

2016

Budget 

2016

Jan-Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 262,8 340,0 77% 273,8 365,1 336,8 75%

Forskning 284,9 379,7 75% 320,9 439,7 430,0 73%

Øvrige indtægter (på finansloven) -643,1 -816,2 79% -643,7 -892,6 -885,8 72%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 53,8 81,8 66% 67,4 95,9 80,6 70%

Ordinær virksomhed i alt -41,6 -14,8 282% 18,4 8,1 -38,5 228%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed N/A N/A

Retsmedicinske undersøgelser N/A N/A

Særlige tilskud N/A N/A

Tilskudsfinansieret forskning N/A N/A

Andre tilskud N/A N/A

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

Indtægter i alt -41,6 -14,8 282% 18,4 8,1 -38,5 228%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn N/A N/A

Øvrig drift 0,9 -0,2 -411% 0,0 N/A

Afskrivninger N/A N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,9 -0,2 -411% 0,0 0,0 0,0 N/A

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn N/A N/A

Øvrig drift N/A N/A

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

Omkostninger i alt 0,9 -0,2 -411% 0,0 0,0 0,0 N/A

 

Driftsresultat før ekstraordinære poster

Ordinær virksomhed -42,5 -14,5 18,4 8,1 -38,5

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

Driftsresultat før ekstraordinære poster i alt -42,5 -14,5 18,4 8,1 -38,5

 

Ekstraordinære indtægter (salg af NBA1) 0,0 124,4 0,0 0,0 0,0

Driftsresultat i alt -42,5 109,8 18,4 8,1 -38,5

 

Primo reservation ordinær virksomhed 589,2 574,6 548,3

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

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 574,6 582,7 509,8

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

2015 2016
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