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Økonomirapport 2 2020, SDU 
Hovedtal for universitetet 

Økonomirapporteringen er udarbejdet på baggrund af registreret forbrug til og med september måned 2020, 
maj-prognosen 2020 for uddannelsesindtægter samt budgetafdelingens økonomimøder med institutter og 
fakulteter i september måned. Der er desuden afholdt budgetmøder mellem universitetsdirektøren og deka-
nerne medio september 2020. 

 

 

 

 

Driftsresultatet 2020 for SDU forventes at udgøre -140,8 mio. kr., og der er dermed tale om en marginal 
forværring med -2,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette resultat afspejler primært de driftsmæssige konse-
kvenser for SDU, som følger af forårets nedlukningsperiode og de efterfølgende øvrige restriktioner forårsa-
get af COVID-19-pandemien.  

Nettoresultatet dækker også over, at der både på indtægts- og omkostningssiden er sket en større regulering 
som følge af genberegning af SEA-reformen.  

Det forventede driftsresultat ligger således et godt stykke fra forårets første, langt mere dystre konsekvens-
scenarier. Økonomirapporteringen er dog fortsat behæftet med betydeligt større usikkerhed end normalt på 
dette tidspunkt, da store dele af universitetets drift på grund af coronarestriktioner fortsat foregår på væ-
sentligt ændrede præmisser end tidligere år. Usikkerheden knytter sig primært til den eksterne virksomhed, 
som i meget høj grad er påvirket af coronakrisens reducerede muligheder for internationalt arbejde og sam-
arbejde; den ordinære drift, hvor lønudgifterne er stigende, mens øvrig drift fortsætter med at falde i takt 
med forlængelse af perioden med restriktioner; og endelig uddannelsesindtægterne, hvor vi endnu afventer 
endelig beregning af regnskab 2020 for en mere præcis vurdering af, med hvilken effekt coronakrisen har 
påvirket de studerendes eksamensrettede adfærd i 2020. 

Det vurderes, at der er tale om et udsvingsbånd på -34 til +52 mio. kr. på resultatet. Det svarer til ca. -1% til 
+1,5 %.  Heri er indeholdt den sædvanlige prognoseusikkerhed der bunder i, at der er 9 måneders realiseret 
forbrug med i opgørelsen, og som normalt ville udgøre ca. +/- 0,5% på nuværende tidspunkt. 

Indtægterne for 2020 forventes at blive 3.252,6 mio. kr., hvilket er -45,9 mio. kr. lavere end i budget 2020. 
Omkostningerne forventes samlet at blive 3.393,4 mio. kr., hvilket er et fald på -43,8 mio. kr. i forhold til 
budget 2020.  

Det markante fald i indtægterne fordeler sig med en stigning på 19,3 mio. kr. på den ordinære virksomhed, 
og med et fald -65,2 mio. kr. på ekstern virksomhed. På omkostningssiden stiger ordinære omkostninger med 
21,5 mio. kr. mens omkostningerne til den eksterne virksomhed falder med -65,3 mio. kr. 

Forventningen til uddannelsesindtægterne er fortsat baseret på maj-prognosens lidt overraskende vækst på 
10,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget for 2020. Den foreløbige opgørelse af regnskabet for 2020 – efter 
oktober-indrapporteringen – viser dog, at der på SDU-niveau kun vil være en marginal ændring i denne for-
ventning. Det har desværre ikke været muligt at beregne oktober-prognosen og det forventede regnskab 
forud for deadline for fakulteternes indrapportering til ØR2.  

Meget tyder altså på, at studerende og medarbejdere på SDU har holdt kadencen i de grundlæggende akti-
viteter – på trods af de markant ændrede vilkår for gennemførelse af undervisning, vejledning, eksamensaf-
holdelse med meget mere, og på trods af de store forandringer i muligheden for fysisk tilstedeværelse og 
social interaktion i hverdagen. 

På ekstern virksomhed forventes en faldende omsætning på netto -65,3 mio. kr. Dette betydelige fald kan 
tilskrives den tilskudsfinansierede forskning, hvor forventningen er nedskrevet med -67,8 mio. kr., mens der 

Hovedtal. Tabel 1: Hovedtal fra Økonomirapport 2, 2020 
Alle tal i mio. kr. Forventet regnskab Budget Ændring 
Indtægter 3.252,6 3.298,5 -45,9 
Omkostninger 3.393,4 3.437,2 -43,8 
Resultat -140,8 -138,7 -2,1 
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forventes en mindre stigning på andre tilskud på 2,7 mio. kr. Faldet på ekstern virksomhed afspejler sig i både 
et pres på de ordinære lønomkostninger op i faldende forventninger til ’andre indtægter’ i form af overhead 
og overført overskud fra eksterne projekter. 

Universitetet forventes ved udgangen af driftsåret 2020 at have en egenkapital på 760,2 mio. kr. hvilket ud-
gør 23,4 % af den forventede omsætning. Gældsbreve til SDU fra bygningsstyrelsen udgør 471,8 mio. kr. af 
egenkapitalen, og der forventes således en fri egenkapital på 288,4 mio. kr. SDU har som mål, at den fri 
egenkapital skal udgøre 150-200 mio. kr. På baggrund af det forventede driftsresultat, ligger SDU altså fortsat 
over det interval, der er målsætningen for egenkapitalen. Med det usikkerhedsestimat, der er på rapporte-
ringen, er der dermed kun en ubetydelig risiko for, at den fri egenkapital kommer for tæt på den nedre 
grænse i intervallet.  

Indtægter 

Hovedtal. Tabel 2: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Type Mio. kr. 
Uddannelse 10,3 
Forskning 0,0 
Øvrige indtægter 42,9 
Andre indtægter -33,9 
Ekstern virksomhed -65,2 
Indtægter i alt -45,9 

 
Ændringerne i de enkelte indtægtsposter i tabel 2 forklares nedenfor. 
 
Uddannelsesindtægter 
Forventningen til uddannelsesindtægterne i Økonomirapport 2 baserer sig fortsat på maj-prognosen.  

Denne prognose indeholder en forventet stigning på 10,3 mio. kr. i forhold til budgetteret niveau. Heraf ved-
rører ca. halvdelen allerede realiserede indtægter fra vintereksamen, og er dermed forholdsvis sikker, mens 
den anden halvdel indeholder større usikkerhed – relateret til sommereksamen, de studerendes gennemfø-
relsesrate, og antallet af forlængede specialekontrakter, som vil reducere antallet af STÅ i 2020. Det forven-
tede 2020-regnskab for uddannelsesindtægter er endnu ikke endeligt beregnet og fordelt på fakulteter, men 
de overordnede SDU-tal viser, at der kun forventes marginale ændringer i forhold til de ca. +10 mio. kr., der 
her er indarbejdet i Økonomirapport 2.  

Der er således tale om et overraskende positivt resultat i forhold til hvad man kunne frygte, set i lyset af de 
meget ændrede vilkår for både undervisning og eksamensafvikling, der har været gældende siden d. 11. 
marts 2020.  

Der er naturligvis fortsat stor usikkerhed om, hvordan de studerendes adfærd på længere sigt påvirkes af 
nedlukning og øvrige restriktioner. Det henstår at se, om eksamensdeltagelse og beståelsesfrekvenser holder 
sig på det nuværende niveau. Og om der sker ændringer i den tid, de studerende anvender på at færdiggøre 
deres specialer.  

SDU har som konsekvens af COVID-19 fået mulighed for at oprette 359 ekstra studiepladser i 2020/2021. En 
opgørelse pr. 1. oktober 2020 viser, at 222 af disse pladser er besat, og dermed vil udløse ekstra uddannel-
sesindtægter i de kommende år. 

Forskningsindtægter 
Forskningsindtægterne udgør 915,9 mio. kr. og består grundlæggende af bevillingen af basismidler på finans-
loven. Der er ikke sket ændringer til det budgetterede niveau. På hovedområderne er midler fra Frirumspul-
jen udmøntet som forskningsindtægter, og der vil derfor kunne være mindre lokale afvigelser ift. budgettet. 
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Øvrige indtægter 
Øvrige indtægter (på finansloven) udviser en stigning i forhold til det budgetterede niveau på 42,9 mio. kr. 
Den primære forklaring herpå er korrektion på 36,2 mio. kr. af det forventede huslejetilskud i forbindelse 
med reberegning af SEA-ordningen. Desuden har SDU modtaget 5,3 mio. kr. fra Undervisnings- og forsknings-
ministeriet til dækning af ekstra omkostninger til rengøring som konsekvens af COVID-19. Tilskuddet regule-
res, hvis de faktiske meromkostninger for SDU bliver mindre end dette beløb. 

Andre indtægter 
Forventningerne til budgetposten ’andre indtægter (ikke på finansloven)’ er faldet med netto -33,9 mio. kr. 

Som en direkte konsekvens af den betydelige reduktion i forventningen til den eksterne virksomhed, har 
fakulteterne foretaget tilpasninger i nedadgående retning for indtægter fra overhead og overført overskud 
fra projekter fra ekstern virksomhed. Denne reduktion udgør -17,1 mio. kr.  

Også vedrørende forskellige typer af indtægtsgivende salg og leje er der sket en reduktion – der forventes et 
samlet niveau, der ligger ca. -11,2 mio. kr. under oprindeligt budget. 

Der er primo juli indlagt en ny forventning til finansielle poster, som indeholder et skøn på 10 mio. kr. – altså 
tæt på det oprindelige budget på 11 mio. kr. Det er dermed et langt mere optimistisk scenario end ved ud-
gangen af februar, hvor skønnet fra SDU’s kapitalforvaltere lød på -21 mio. kr. under budgettet. 

I august modtog SDU endeligt regnskab 2019 vedr. Science Ventures Denmark, som betyder, at der er optaget 
en værdinedskrivning på 7,4 mio. kr. i SDU’s regnskab for 2020. Dette er indarbejdet i ØR2, og de finansielle 
indtægter er dermed samlet nedskrevet med 8,4 mio. kr. i 2020 - til et forventet niveau på ca. 2,5 mio. kr.  

Ekstern virksomhed 
COVID-19-pandemien, og de medfølgende restriktioner på bl.a. rejseaktivitet og fysisk tilstedeværelse, har 
haft en stor og umiddelbar effekt på niveauet af den eksternt finansierede forskning.  Forventningerne til 
indtægter fra ekstern virksomhed er således reduceret med hele -65,2 mio. kr., svarende til -7,5%.  

Indtægterne fra kommerciel, indtægtsdækket virksomhed forudsættes at ende på budgetteret niveau, mens 
der er et fald på samlet -67,8 mio. kr. i forventningen til den tilskudsfinansierede forskning. Der forventes en 
lille stigning på 2,7 mio. kr. i andre tilskud.  

Fordelingen af tab af eksternt finansieret forskning er meget uensartet på fakultetsniveau: Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet forventer, at den eksternt finansierede forskning falder med hele 23,8 %. Det Naturvi-
denskabelige Fakultet forventer en reduktion på -17,9 % og Det Humanistiske Fakultet nedskriver med -16,4 
%. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forventer kun en beskeden nedgang på ca. -4,0 % og endelig opskri-
ver Det Tekniske Fakultet forventningen med knap 2,0 %.  

På grund af COVID-19 er der fortsat stor usikkerhed i estimatet for den eksterne virksomhed. Der pågår drøf-
telser med de eksterne bevillingsgivere omkring vilkårene for forlængelse af igangværende projekter. Som 
udgangspunkt er der ikke tale om forøgelse af projektbevillingerne. Mere sandsynligt kan der i de fleste til-
fælde aftales en forlængelse af projektperioden. Dette efterlader flere problemstillinger, da personale til-
knyttet projekterne i højere grad vil kunne forventes at skulle have løn finansieret via den ordinære drift. 
Ligeledes vil forlængede projekter presse kapaciteten i forhold til igangsætning af nye projekter, og dermed 
spille over i ikke bare indeværende års, men også i kommende års forskningsniveau.  

Med de reduktioner, der forventes i den eksternt finansierede aktivitet, ender den samlede omsætning i 
2020 på et niveau, der er 5,1 mio. kr. lavere end i 2019, og bryder dermed målsætningen om en støt voksende 
omsætning på eksternt finansieret aktivitet.  
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Omkostninger 

Omkostningerne på ordinær virksomhed er steget med 21,5 mio. kr. Denne stigning modsvares dog mere 
end fuldt ud af det forventede fald i omsætningen på ekstern virksomhed på -65,3 mio. kr. Resultatet bliver 
derfor en negativ omkostningsudvikling på -43,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede. 

Hovedtal. Tabel 3: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Type Mio. kr. 
Løn 42,2 
Drift -17,3
Afskrivninger -3,4
Ekstern virksomhed -65,3
Omkostninger i alt -43,8

Lønomkostningerne på den ordinære virksomhed forventes at ligge 42,2 mio. kr. over budgettet. Den vigtig-
ste forklaring på de stigende lønomkostninger er sammenhængen til den faldende eksterne virksomhed, og 
de deraf følgende manglende muligheder for at viderefakturere løn for medarbejdere, som under normale 
omstændigheder ville have haft en større del af deres beskæftigelse på forskningsprojekter med ekstern fi-
nansiering. Desuden vil der også være en ekstra lønomkostning forbundet med forlængelse af midlertidige 
ansættelser, da projekter ikke kan afsluttes rettidigt. 

Forbrugsprocenten på ordinær løn ses da også at ligge højere end sidste år, med 1 %. 

For de forventede omkostninger på øvrig drift ses et fald på -17,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. 
Nettotallet dækker imidlertid over en stigning på 36,2 mio. kr. til husleje, mens der hen over alle områder 
forventes et større fald i omkostninger relateret direkte til de ændrede driftsvilkår som følge af COVID-19. 
Særligt omkostninger til rejser/befordring, repræsentation, samt øvrige personale- og materialeomkostnin-
ger er påvirket, og forventes fortsat at ligge på et væsentligt reduceret niveau – både i resten af 2020 og ind 
i 2021. For 2020 forventes øvrig drift – excl. husleje – således at ligge godt 53 mio. kr. under budget. 

Flere fakulteter forventer at reducere deres ordinære øvrig drift omkostninger med 30-45 %. Faldet på TEK 
skal dog også ses i sammenhæng med en mere gennemgribende rebudgetteringsproces på fakultetet. 

Forbrugsprocenten for øvrig drift ligger på nuværende tidspunkt 1 % lavere end i samme periode sidste år. 

For de forventede afskrivninger er der et lille fald sammenlignet med oprindeligt budget. Dette tilskrives 
også, at visse investeringer forventes at blive forsinket på grund af COVID-19. Faldet ligger på det Tekniske 
Fakultet og på Fællesadministrationen, forårsaget af tidsforskydninger af planlagte investeringer. 

SDU er underlagt en investeringsramme sammen med den øvrige universitetssektor. Der er primo september 
indmeldt forventninger til investeringsomfanget i 2020-2024. Universiteterne har endnu ikke fået nogen til-
bagemelding på indmeldingen, men i tidligere år har der været problemer med at overholde rammerne, på 
trods af flere runder med frivillige tilpasninger. Der er dermed en risiko for, at universiteterne bliver pålagt 
at reducere de planlagte investeringer i perioden. 

Frirumspulje 
Udmøntning af frirumspuljen til strategiske satsninger, besluttet på bestyrelsesmødet den 3. april 2018, er 
fortsat i 2020.  

Samlet fordeler frirumspuljen 161,4 mio. kr. over budgetperioden frem til 2022 til de fire projekter: Personlig 
Medicin, Human Health, Interdisciplinary Centre of Population Dynamics – CPOP og Industri 4.0 – DAP.  

Initiativerne bliver løbende konkretiseret og udmøntet i SDU’s budgetter. 

I budgettet til frirumsinitiativerne, der blev godkendt af bestyrelsen i april 2018, var der planlagt et forbrug 
af puljen på 40,6 mio. kr. i 2020. Efter projekternes rebudgettering i forbindelse med udarbejdelse af 
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primobudgettet for 2020, er der samlet udmøntet 44,2 mio. kr., hvilket afspejler, at der har været et mindre-
forbrug på projekterne i 2018 og 2019, som er tilført budgetterne for 2020 og frem.  

De resterende midler fra frirumspuljen udgør 37,7 mio. kr., som er placeret på DSP til udmøntning til projek-
terne i 2021 og 2022. 

Resultat fordelt på områder 

I tabel 4 fremgår ændringer i det forventede resultat mellem budgettet og Økonomirapport 2 på hovedom-
rådeniveau. 

Hovedtal. Tabel 4: Forventet resultat fordelt på hovedområder 
(alle tal i mio. kr.) SDU SUND NAT TEK SAM HUM DSP FÆL ADM RES 
Forventede Indtægter 3.252,6 743,2 359,4 417,4 376,0 302,5 -21,3 357,2 760,9 -42,7 
Forventede Omkostninger 3.393,4 759,8 367,2 426,5 394,4 317,3 9,8 360,7 757,8 0,0 

Forventet resultat Økonomirapport 2 -140,8 -16,6 -7,8 -9,1 -18,4 -14,8 -31,1 -3,4 3,1 -42,7 
Budgetteret resultat -138,7 -19,4 -11,2 -3,3 -32,9 -28,5 -32,1 1,7 -7,6 -5,5 
Forskel i resultat fra Budget 2020 
til Økonomirapport 2 -2,1 2,8 3,3 -5,8 14,5 13,7 1,0 -5,2 10,7 -37,3 

 

På de følgende sider gives en beskrivelse af budgetændringer og forventninger til regnskab 2020 for de en-
kelte hovedområder.
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Universitet Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 967,3 1.294,7 75% 959,2 1.278,9 1.268,6 75%

Forskning 716,1 911,8 79% 686,9 915,9 915,9 75%

Øvrige indtægter (på finansloven) 89,9 120,5 75% 24,9 63,9 21,0 39%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 163,6 263,5 62% 133,2 194,2 228,2 69%

Ordinær virksomhed i alt 1.936,8 2.590,5 75% 1.804,2 2.453,0 2.433,6 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 5,8 15,5 38% 6,9 17,2 17,3 40%

Retsmedicinske undersøgelser 17,4 26,1 67% 18,6 27,0 27,0 69%

Tilskudsfinansieret forskning 474,4 694,8 68% 487,5 696,7 764,5 70%

Andre tilskud 46,5 69,3 67% 34,1 58,7 56,0 58%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 544,2 805,6 68% 547,1 799,6 864,9 68%

Indtægter i alt 2.481,1 3.396,1 73% 2.351,3 3.252,6 3.298,5 72%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  1.284,9 1.737,4 74% 1.286,5 1.710,9 1.668,7 75%

Øvrig drift 652,7 904,6 72% 599,5 848,0 865,3 71%

Afskrivninger 28,4 37,3 76% 27,2 34,9 38,3 78%

Ordinær virksomhed i alt 1.966,1 2.679,3 73% 1.913,2 2.593,8 2.572,3 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  342,8 470,5 73% 364,5 501,7 532,9 73%

Øvrig drift 203,1 334,2 61% 183,8 297,9 332,0 62%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 545,9 804,7 68% 548,2 799,6 864,9 69%

Omkostninger i alt 2.512,0 3.483,9 72% 2.461,5 3.393,4 3.437,2 73%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed ‐29,2 ‐88,8 ‐109,0 ‐140,9 ‐138,7

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

Driftsresultat i alt ‐30,9 ‐87,8 ‐110,2 ‐140,8 ‐138,7

Primo reservation ordinær virksomhed 980,7 893,1 894,5

Primo reservation ekstern virksomhed 7,0 8,0 7,0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 893,1 752,2 755,8

Ultimo reservation ekstern virksomhed 8,0 8,0 7,0

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Direktionens Strategiske Pulje (DSP)
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020 
 
De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
–21,3 mio. kr., hvilket er et fald på 6,7 mio. kr. Fal-
det skyldes, at forventede tilskud til andre områ-
der er overført til hovedområderne, hvor aktivite-
ter og omkostninger afholdes. Den indtægt, der 
således ikke længere forventes på DSP, forventes 
nu på andre områder. 

Overførsler til andre områder vedrører primært 
udmøntning af reservationer til D-IAS-bonus ved ansættelse af adjunkt, til eScience Center samt medfinan-
siering af ADIPOSIGN. Desuden er udmøntet nye midler til Center for Industriel Mekanik (CIM). Hertil kommer 
tidsforskydning af medfinansiering af dyrefaciliteter og vindtunnel til flagermus. Ved budgetlægningen i ef-
teråret 2019 var det forventet, at midlerne blev anvendt i 2019. Tidsforskydning til 2020 betød, at midlerne 
var en del af ultimobeholdningen i 2019 og dermed primobeholdningen 2020. 

Frirumsmidler på i alt -44,2 mio. kr. er udmøntet i primobudgettet og der er pr. 30. september 2020 ikke 
udmøntet yderligere midler for året.  

Omkostningerne forventes at blive 9,8 mio. kr. 
Dette er en ændring på -7,7 mio. kr. i forhold til 
primobudget. Ændringen kan tilskrives udmønt-
ning af midler til andre hovedområder samt ud-
skydelse af omkostninger, som oprindeligt var 
budgetteret i 2020, til senere år. På nuværende 
tidspunkt er der følgende reservationer på DSP i 
2020: D-IAS-bonus, medfinansiering af eksterne projekter (herunder BMB), De Studerendes Verdensmåls-
pulje og Tilvalg i forbindelse med Budgetstrategi (herunder eScience). 

 

Ovenstående betyder, at Direktions Strategiske Pulje forventer et negativt driftsresultat på –31,1 mio. kr., 
hvilket er tæt på det budgetteret underskud på -32,1 mio. kr.  

Således forventes Direktions Strategiske Pulje ultimo reservation 2020 at blive 58,4 mio. kr., hvoraf 37,7 mio. 
kr. vedrører Frirumspuljen og udmøntes over de kommende år. 

  

Direktionens Strategiske Pulje. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse 0,0 
Forskning 0,0 
Øvrige indtægter -6,7 
Indtægter i alt -6,7 

Direktionens Strategiske Pulje.  Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn -2,5 
Drift -5,2 
Omkostninger i alt -7,7 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Direktionens Strategiske Pulje Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 6,3 8,4 75% 9,7 13,0 13,0 75%

Forskning ‐43,0 0% ‐33,2 ‐44,2 ‐44,2 75%

Øvrige indtægter (på finansloven) 16,9 3,3 506% 12,5 10,0 16,7 125%

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

Ordinær virksomhed i alt 23,2 ‐31,3 ‐74% ‐10,9 ‐21,3 ‐14,6 51%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 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 0% 0,0 0,0 0,0 0%

Indtægter i alt 23,2 ‐31,3 ‐74% ‐10,9 ‐21,3 ‐14,6 51%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  N/A 3,5 6,0 0%

Øvrig drift N/A 6,3 11,5 0%

Afskrivninger N/A N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,0 0,0 0% 0,0 9,8 17,5 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 0% 0,0 0,0 0,0 0%

Omkostninger i alt 0,0 0,0 0% 0,0 9,8 17,5 0%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 23,2 ‐31,3 ‐10,9 ‐31,1 ‐32,1

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

Driftsresultat i alt 23,2 ‐31,3 ‐10,9 ‐31,1 ‐32,1

Primo reservation ordinær virksomhed 120,4 89,5 85,4

Primo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 89,5 58,4 53,3

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Sundhedsvidenskab 
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020. 
 

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
743,2 mio. kr., hvilket er 9,4 mio. kr. lavere end 
budgetteret. 

De forventede merindtægter vedrørende ordi-
nær virksomhed på 3,7 mio. kr. kan tilskrives stig-
ninger i henholdsvis uddannelsesindtægterne på 
3,1 mio. kr., forskningsindtægterne på 1,8 mio. kr. 
og øvrige indtægter på 2,0 mio. kr., mens andre 
indtægter er nedjusteret med 3,3 mio. kr. 

De primære indtægtspåvirkninger er dels et forventet løft i uddannelsesindtægterne og dels en stigning i 
forsknings- og øvrige indtægter, som kan henføres til diverse interne overførsler, hvor bl.a. en ny økonomi-
model for Biomedicinsk Laboratorium, SDU 2020-korrektioner samt DIAS-annuum har bidraget positivt. 

Endeligt er forventningerne til andre indtægter nedjusteret, hvilket på trods af en lavere projektafgift kan 
tilskrives mindre kursusaktivitet, samt et aktivitetsfald i forhold til Biomedicinsk Laboratorium. Nedjusterin-
gen er alene begrundet i COVID-19 relaterede effekter. 

Den eksterne virksomhed nedjusteres med 13,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette sker med bag-
grund i en lavere forventet aktivitet som følge af COVID-19. 

Omkostningerne forventes samlet at blive på 
759,8 mio. kr., hvilket er et fald på 12,2 mio. kr. i 
forhold til budgettet. Nedjusteringen sker udeluk-
kende med baggrund i den eksterne virksomhed, 
som er reduceret med 13,1 mio. kr.   

Stigningen i de ordinære omkostninger på 0,9 
mio. kr. dækker over øgede omkostninger til løn 
på 10,9 mio., mens øvrig drift er nedjusteret med 
9,8 kr. De primære årsager til lønløftet kan henføres til øget ordinær ph.d.-aktivitet, samt i mindre omfang 
forlængelser af tidsbegrænsede stillinger som følge af COVID-19. Nedjusteringen i den øvrige drift kan alt-
overvejende henføres til COVID-19, med baggrund i udskudt eller blot lavere aktivitet som følge heraf.  

 

Ovenstående betyder, at fakultetet forventer et driftsresultat på –16,6 mio. kr. mod et budgetteret under-
skud på -19,4 mio. kr. 

I tilknytning til resultatet skal blot bemærkes, at indtægts- og særligt omkostningssiden er behæftet med 
nogen risiko da blandt andet de fulde effekter af COVID-19 endnu ikke er fuldt afdækket. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samlede ultimo reservation 2020 forventes at blive 105,5 mio. kr., 
svarende til 14,2 % af de samlede indtægter.  

 

  

Sundhedsvidenskab. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse 3,1 
Forskning 1,8 
Øvrige indtægter 2,0 
Andre indtægter -3,3 
Ekstern virksomhed -13,1 
Indtægter i alt -9,4 

Sundhedsvidenskab. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn 10,9 
Drift -9,8 
Afskrivninger -0,1 
Ekstern virksomhed -13,1 
Omkostninger i alt -12,2 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Sundhedsvidenskab Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 175,8 230,4 76% 178,1 237,5 234,3 75%

Forskning 34,2 119,1 29% 86,1 109,7 107,9 79%

Øvrige indtægter (på finansloven) 14,1 20,4 69% 12,2 15,3 13,2 80%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 13,2 36,1 37% 8,5 28,6 31,9 30%

Ordinær virksomhed i alt 237,4 406,0 58% 285,0 391,0 387,3 73%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 1,6 3,5 47% 2,0 4,2 4,0 48%

Retsmedicinske undersøgelser 17,4 26,1 67% 18,6 27,0 27,0 69%

Tilskudsfinansieret forskning 212,6 312,8 68% 216,7 315,8 329,5 69%

Andre tilskud 3,7 5,6 66% 3,3 5,2 4,8 63%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 235,4 348,0 68% 240,7 352,2 365,3 68%

Indtægter i alt 472,8 754,0 63% 525,6 743,2 752,6 71%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  238,3 324,9 73% 247,0 333,7 322,9 74%

Øvrig drift 53,7 79,8 67% 48,4 71,3 81,2 68%

Afskrivninger 1,9 2,6 75% 1,9 2,5 2,6 76%

Ordinær virksomhed i alt 293,9 407,3 72% 297,3 407,6 406,7 73%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  173,5 231,8 75% 183,4 252,2 246,7 73%

Øvrig drift 62,1 115,7 54% 56,4 100,0 118,6 56%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 235,6 347,5 68% 239,8 352,2 365,3 68%

Omkostninger i alt 529,6 754,8 70% 537,1 759,8 772,0 71%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed ‐56,6 ‐1,3 ‐12,3 ‐16,6 ‐19,4

Ekstern virksomhed og særlige tilskud ‐0,2 0,5 0,9 0,0 0,0

Driftsresultat i alt ‐56,8 ‐0,8 ‐11,5 ‐16,6 ‐19,4

Primo reservation ordinær virksomhed 116,2 114,9 121,7

Primo reservation ekstern virksomhed 6,7 7,2 6,7

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 114,9 98,3 102,3

Ultimo reservation ekstern virksomhed 7,2 7,2 6,7

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Naturvidenskab 
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020 
 

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
359,4 mio. kr., hvilket er et fald på 31,1 mio. kr. i 
forhold til budgettet. 

Uddannelsesindtægterne forventes at blive på 
samme niveau som budgettet, dog med et lille 
fald på 0,3 mio. kr. 

Forskningsindtægterne forventes at falde med 
1,3 mio.kr., hvilket bl.a. skyldes en tilpasning af 
SDU2020 midlerne. 

Stigningen i øvrige indtægter skyldes primært udmøntning til den centrale DIAS-funktion, men også eScience 
Center, ADIPOSIGN, super Raman, IGEM og DG center (Ronnie Glud) m.fl. 

Faldet i Andre indtægter skyldes tilpasning af projektafgift og overhead til det nye niveau for den eksterne 
virksomhed. 

Omkostningerne forventes samlet at blive 367,2 
mio. kr., hvilket er et fald på 34,4 mio. kr. i forhold 
til budgettet. 

På ordinær virksomhed forventes et fald i drifts-
omkostninger på 2,3 mio. kr., bl.a. som følge af 
COVID-19-nedlukningen. Lønomkostningerne 
forventes at holde et stabilt niveau.  

Det generelle fald i både indtægter og omkostnin-
ger skyldes, at det forventede regnskab 2020 på 
både på ekstern og ordinær virksomhed er tilpasset til situationen med COVID-19-nedlukning.  

Særligt ekstern virksomhed har været påvirket af situationen med COVID-19, hvor mange projekter ikke 
kunne starte op/forsætte deres aktiviteter pga. manglende rejseaktiviteter, adgang til laboratorier mv. 

 

Ovenstående betyder, at fakultetet samlet forventer et driftsresultat på -7,8 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -11,2 mio. kr. 

Det Naturvidenskabelige Fakultets ultimo reservation 2020 forventes at være 19,7 mio. kr., hvilket svarer til 
5,5 % af den forventede omsætning.  

 

Naturvidenskab. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse -0,3 
Forskning -1,3 
Øvrige indtægter 8,6 
Andre indtægter -5,7 
Ekstern virksomhed -32,4 
Indtægter i alt -31,1 

Naturvidenskab. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn 0,1 
Drift -2,3 
Afskrivninger 0,2 
Ekstern virksomhed -32,4 
Omkostninger i alt -34,4 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Naturvidenskab Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 68,5 95,8 72% 72,5 96,7 97,0 75%

Forskning 20,3 84,4 24% 54,5 72,2 73,5 75%

Øvrige indtægter (på finansloven) 7,4 12,6 58% 7,2 18,2 9,6 40%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 14,1 17,4 81% 10,4 14,7 20,4 71%

Ordinær virksomhed i alt 110,3 210,2 52% 144,6 201,8 200,4 72%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 1,9 2,7 69% 1,1 2,4 2,1 47%

Tilskudsfinansieret forskning 116,6 165,8 70% 105,5 153,7 187,3 69%

Andre tilskud 0,7 0,9 75% 0,7 1,5 0,6 45%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 119,2 169,4 70% 107,3 157,6 190,0 68%

Indtægter i alt 229,5 379,6 60% 251,9 359,4 390,4 70%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  141,2 189,0 75% 140,9 179,9 179,9 78%

Øvrig drift 18,8 29,9 63% 14,9 22,6 24,9 66%

Afskrivninger 4,2 6,0 71% 5,1 7,0 6,9 72%

Ordinær virksomhed i alt 164,2 224,8 73% 160,9 209,6 211,6 77%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  66,0 87,3 76% 63,5 82,8 90,3 77%

Øvrig drift 53,3 82,0 65% 44,3 74,8 99,7 59%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 119,2 169,3 70% 107,8 157,6 190,0 68%

Omkostninger i alt 283,4 394,0 72% 268,7 367,2 401,6 73%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed ‐53,9 ‐14,6 ‐16,3 ‐7,8 ‐11,2

Ekstern virksomhed og særlige tilskud ‐0,0 0,2 ‐0,5 0,0 0,0

Driftsresultat i alt ‐54,0 ‐14,4 ‐16,7 ‐7,8 ‐11,2

Primo reservation ordinær virksomhed 41,6 27,2 29,5

Primo reservation ekstern virksomhed 0,1 0,3 0,1

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 27,2 19,4 18,3

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,3 0,3 0,1

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Teknisk 
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020 
 

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
417,4 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. mere end 
budgetteret. 

Faldet i uddannelsesindtægter skyldes primært, 
at der er opdateret en registreringsfejl i STADS- 
systemet, hvilket efterkorrigeres for 2017-2019 i 
indeværende år. Hertil kommer en merindtægt 
på uddannelse grundet STEM-midler. 

Forøgelsen i forskningsindtægter skyldes, at 
SDU2020-midler er re-budgetteret i forhold til regnskab 2019. 

Stigningen på øvrige indtægter skyldes primært bevilling til CIM i Sønderborg på 2,0 mio. kr.  

Stigningen i andre indtægter skyldes primært opjustering af forventningen til overheadindtægter. 

Forventningerne til den eksterne virksomhed er opjusteret med 5,5 mio. kr. På trods af COVID-19-situationen 
er der søgt gennemført så meget forskningsaktivitet som muligt, og fakultetet har ingen indikationer på at 
være bagud med projekterne. 

Omkostningerne forventes samlet at blive 426,5 
mio. kr., hvilket er en stigning på 11,6 mio. kr. i 
forhold til det budgetterede. 

Lønomkostningerne på ordinær virksomhed for-
ventes at stige. Både fastløn og øvrig løn har væ-
ret budgetteret for lavt i forhold til forbrug de se-
neste år.  

Driftsomkostningerne er budgetteret lavere, idet 
blandt andet interne besparelser er sat i gang. COVID-19 nedlukningen har også haft en effekt. 

Afskrivninger er nedskrevet idet flere investeringer er blevet udskudt. 

Ovenstående betyder, at fakultetet forventer et driftsresultat på -9,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat 
på -3,3 mio. kr.  

Det Tekniske Fakultets ultimo reservation 2020 forventes at blive -22,4 mio. kr., hvilket svarer til -5,4 % af 
den forventede omsætning. 

  

Teknisk: Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse -1,1 
Forskning 1,1 
Øvrige indtægter 2,6 
Andre indtægter -2,2 
Ekstern virksomhed 5,5 
Indtægter i alt 5,9 

Teknisk: Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn 20,8 
Drift -13,6 
Afskrivninger -0,9 
Ekstern virksomhed 5,5 
Omkostninger i alt 11,6 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Teknisk Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 135,1 174,6 77% 133,7 178,2 179,3 75%

Forskning 21,2 77,6 27% 46,6 73,1 71,9 64%

Øvrige indtægter (på finansloven) 6,9 13,8 50% 6,7 11,7 9,1 57%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 8,5 12,6 68% 9,9 12,5 14,7 79%

Ordinær virksomhed i alt 171,7 278,5 62% 196,9 275,5 275,1 71%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 1,1 2,7 39% 1,6 6,0 3,4 26%

Tilskudsfinansieret forskning 81,6 123,6 66% 106,0 135,7 133,1 78%

Andre tilskud 0,6 1,0 58% 0,9 0,2 484%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 83,2 127,3 65% 108,5 141,9 136,4 76%

Indtægter i alt 254,9 405,8 63% 305,4 417,4 411,5 73%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  183,2 245,6 75% 187,8 248,561 227,8 76%

Øvrig drift 26,0 42,8 61% 17,6 29,3 43,0 60%

Afskrivninger 4,6 6,4 73% 5,1 6,7 7,7 75%

Ordinær virksomhed i alt 213,9 294,8 73% 210,5 284,6 278,4 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  47,6 69,2 69% 63,1 83,4 103,8 76%

Øvrig drift 35,2 57,2 62% 46,5 58,5 32,6 79%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 82,7 126,4 65% 109,6 141,9 136,4 77%

Omkostninger i alt 296,6 421,2 70% 320,1 426,5 414,8 75%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed ‐42,2 ‐16,3 ‐13,6 ‐9,1 ‐3,3

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 0,5 0,9 ‐1,1 0,0 0,0

Driftsresultat i alt ‐41,8 ‐15,4 ‐14,7 ‐9,1 ‐3,3

Primo reservation ordinær virksomhed 2,1 ‐13,9 3,0

Primo reservation ekstern virksomhed ‐0,2 0,6 ‐0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed ‐13,9 ‐23,0 ‐0

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,6 0,6 ‐0

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Samfundsvidenskab 
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020. 
 

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
376,0 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. mindre end 
budgetteret. 

Stigningen i uddannelsesindtægter kan dels hen-
føres til forbedret STÅ-prognose for heltid (ca. 3,7 
mio. kr.)  og dels henføres til reberegning af del-
tidsincitamentet, hvor erhvervskandidater nu 
tælles med her. STÅ-prognosen viser en forøgelse 
på ca. 140 STÅ, hvor særligt Cand. Merc. i Odense 
og Cand. Merc. Aud. i Kolding stiger. Uddannelsesprognosen er fortsat baseret på maj-prognosen. 

Andre indtægter falder med 3,9 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes, at institutternes forventninger til over-
headindtægter er faldet, ligesom fakultetet her havde budgetlagt det forventede provenu ved reberegning 
af deltidsincitamentet. 

Omkostningerne forventes samlet at blive 394,4 
mio. kr., hvilket er et fald på 32,0 mio. kr. i forhold 
til budgettet. 

Driftsomkostningerne forventes at falde med 
14,9 mio. kr., hvilket i al væsentlighed kan henfø-
res til mindreudgifter som følge af COVID-19-ned-
lukningen. Det er især udgifter til rejser og repræ-
sentation der er faldet på den baggrund.  

Ekstern virksomhed forventes at falde med 18,1 mio. kr. baseret på institutternes tilbagemeldinger. Mindre-
udgifterne er i al væsentlighed forårsaget af COVID-19-nedlukningen. 

Ovenstående betyder, at fakultetet samlet forventer et driftsresultat på -18,4 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på -32,9 mio. kr. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ultimo reservation 2020 forventes at blive 44,9 mio. kr., hvilket svarer 
til 12 % af den forventede omsætning. 

 

  

Samfundsvidenskab. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse 5,3 
Forskning 0,1 
Øvrige indtægter -0,9 
Andre indtægter -3,9 
Ekstern virksomhed -18,0 
Indtægter i alt -17,5 

Samfundsvidenskab. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn -1,0 
Drift -14,9 
Afskrivninger 0,0 
Ekstern virksomhed --18,1 
Omkostninger i alt -32,0 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Samfundsvidenskab Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 187,6 254,5 74% 185,2 246,9 241,6 75%

Forskning 18,8 65,2 29% 43,8 58,6 58,5 75%

Øvrige indtægter (på finansloven) 10,0 18,9 53% 7,4 10,6 11,5 70%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 6,1 11,1 55% 7,0 8,6 12,6 81%

Ordinær virksomhed i alt 222,5 349,7 64% 243,4 324,7 324,1 75%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 1,2 4,0 31% 2,1 4,3 7,8 49%

Tilskudsfinansieret forskning 29,5 44,2 67% 28,4 46,6 61,2 61%

Andre tilskud 0,4 0,3 115% 0,2 0,4 0,3 49%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 31,2 48,6 64% 30,6 51,3 69,4 60%

Indtægter i alt 253,7 398,3 64% 274,0 376,0 393,5 73%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  250,4 328,4 76% 237,6 313,4 312,4 76%

Øvrig drift 27,6 43,4 64% 21,0 29,5 44,4 71%

Afskrivninger 0,2 0,3 79% 0,2 0,2 0,2 86%

Ordinær virksomhed i alt 278,2 372,2 75% 258,8 343,1 357,0 75%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  20,0 29,3 68% 18,4 29,8 37,7 62%

Øvrig drift 12,4 20,1 62% 12,6 21,5 31,7 58%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 32,4 49,4 66% 31,0 51,3 69,4 60%

Omkostninger i alt 310,7 421,5 74% 289,8 394,4 426,4 73%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed ‐55,7 ‐22,4 ‐15,4 ‐18,4 ‐32,9

Ekstern virksomhed og særlige tilskud ‐1,3 ‐0,8 ‐0,4 0,0 0,0

Driftsresultat i alt ‐57,0 ‐23,2 ‐15,8 ‐18,4 ‐32,9

Primo reservation ordinær virksomhed 85,6 63,5 58,5

Primo reservation ekstern virksomhed 0,6 ‐0,2 0,6

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 63,5 45,1 25,6

Ultimo reservation ekstern virksomhed ‐0,2 ‐0,2 0,6

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Humaniora 
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020. 
 

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
302,5 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end 
budgetteret. 

Stigningen i uddannelsesindtægterne skyldes for-
ventninger om en merindtægt på STÅ fra heltids-
uddannelser, samt afledte incitamenter på i alt 
5,0 mio.kr. Justeringen er dog forbundet med 
større usikkerhed end normalt begrundet i de stu-
derendes ændrede adfærd som følge af Covid-19. 

Øvrige indtægter stiger med 2,1 mio. kr., primært begrundet i ændret fordeling af indtægter mellem fakulte-
ter/fællesaktiviteter fra IT-Vest midler samt overførsler til øremærkede formål 

Andre indtægter nedjusteres med 1,7 mio. kr., primært på baggrund af institutternes nedjustering af diverse 
indtægter. 

På ekstern virksomhed forventes et fald på 8,3 mio.kr. baseret på institutternes tilbagemeldinger. 

Omkostningerne forventes samlet at blive 317,3 
mio. kr., hvilket er et fald på 16,4 mio. kr. i forhold 
til budgettet. 

Stigningen i lønomkostninger er delvis afledt af 
fakultetets medfinansiering til Center For Grund-
skoleforskning. Herudover er der indarbejdet 
pulje til forlængelse af korttidsstillinger som følge 
af COVID-19. 

Øvrig drift er nedjusteret med 10,9 mio. kr. Tendensen med sparede omkostninger til øvrig drift ser ud til at 
fortsætte året ud. Nedjusteringen er begrundet i et markant lavere aktivitetsniveau som følge af Covid-19. 

 

Ovenstående betyder, at fakultetet samlet forventer et driftsresultat på -14,8 mio. kr., mod et budgetteret 
underskud på -28,5 mio. kr. 

Det Humanistiske Fakultets ultimo reservation 2020 forventes at blive 56,1 mio. kr., hvilket svarer til 18,5 % 
af den forventede omsætning. 

  

Humaniora. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse 4,8 
Forskning 0,3 
Øvrige indtægter 2,1 
Andre indtægter -1,7 
Ekstern virksomhed -8,3 
Indtægter i alt -2,7 

Humaniora. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn 2,8 
Drift -10,9 
Afskrivninger 0,0 
Ekstern virksomhed -8,3 
Omkostninger i alt -16,4 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Humaniora Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 112,5 147,3 76% 105,4 140,6 135,8 75%

Forskning 19,2 83,9 23% 55,3 81,3 80,9 68%

Øvrige indtægter (på finansloven) 4,1 8,2 50% 6,4 8,1 5,9 79%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 6,8 13,2 51% 5,9 10,3 12,0 57%

Ordinær virksomhed i alt 142,6 252,7 56% 173,0 240,2 234,7 72%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 2,5 0% 0,0 0,2 17%

Tilskudsfinansieret forskning 33,2 47,2 70% 30,2 43,9 52,5 69%

Andre tilskud 11,9 20,8 57% 8,4 18,2 18,1 46%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 45,1 70,6 64% 38,7 62,3 70,6 62%

Indtægter i alt 187,8 323,3 58% 211,6 302,5 305,2 70%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  185,3 243,7 76% 181,1 241,3 238,5 75%

Øvrig drift 13,8 20,8 66% 7,6 13,7 24,6 56%

Afskrivninger 0,1 0,1 75% 0,1 0,1 0,1 100%

Ordinær virksomhed i alt 199,2 264,7 75% 188,8 255,0 263,2 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  23,6 36,3 65% 24,9 33,9 39,0 73%

Øvrig drift 22,1 34,1 65% 13,9 28,4 31,6 49%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 45,8 70,4 65% 38,8 62,3 70,6 62%

Omkostninger i alt 244,9 335,0 73% 227,6 317,3 333,7 72%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed ‐56,6 ‐11,9 ‐15,8 ‐14,8 ‐28,5

Ekstern virksomhed og særlige tilskud ‐0,6 0,2 ‐0,1 0,0 0,0

Driftsresultat i alt ‐57,2 ‐11,7 ‐15,9 ‐14,8 ‐28,5

Primo reservation ordinær virksomhed 82,6 70,9 70,6

Primo reservation ekstern virksomhed ‐0,2 0,0 ‐0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 70,9 56,1 42,1

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0 ‐0

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Fælles/fælles  
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020 
 
Det samlede indtægts- og omkostningsniveau på Fælles/fælles er faldet i forhold til 2019 på grund af omlagt 
huslejemodel fra staten samt overflytning af SDU RIO, Rektorsekretariatet og SDU Analytics til Fællesadmini-
strationen. Omlægningen af huslejemodellen er justeret i 2020 med ca. 40 mio. kr. mio. kr. på både indtægts- 
og omkostningssiden. Dette har en nettoeffekt på nul, men påvirker såvel indtægtssiden som omkostnings-
siden. 

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
357,2 mio. kr., hvilket er 44,4 mio. kr. højere end 
budgetteret. 

Stigningen i indtægter vedrører primært justering 
af huslejemodellen. Desuden er der overført 7,4 
mio. kr. fra SDU Reserve til Science Ventures ved-
rørende 2019. Overførslen står som en stigning 
uden Øvrige indtægter” og betalingen til Science 
Ventures som en negativ indtægt under ”Andre indtægter”. Derudover skal nævens, at der er foretaget ju-
steringer vedrørende byggeprojekter, hvor reserverede midler er placeret på Fælles/fælles, samt vedrørende 
lønudgift til D-IAS, som er flyttet til Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

Omkostningerne forventes samlet at blive 360,7 
mio. kr., hvilket er en stigning på 49,6 mio. kr. i 
forhold til budgettet.  

Det forventede fald i løn skyldes primært flytning 
af budget til D-IAS. Stigningen i driftsbudgettet 
kan først og fremmest tilskrives omlægning af 
huslejeprognose, ændring i reserverede midler til 
byggeprojekter samt nye reservationer på Rekto-
ratets Pulje.  

Fælles/fælles forventer et driftsresultat på -3,4 mio. kr. mod et primo driftsresultat på 1,7 mio. kr.  

Ultimo reservation 2020 på Fælles/fælles forventes at blive 13,5 mio. kr. Der bør som udgangspunkt ikke 
være væsentlig reservation på Fælles/fælles, da de fleste omkostningssteder er konkret budgetteret. Dog er 
der på Fælles/fælles placeret indtægter fra finansloven til specifikke formål; Friplads- og stipendieordning 
samt Kvalitetspuljen til uddannelse, og endnu ikke udmøntede midler til disse aktiviteter skaber den forven-
tede beholdning.  

  

Fælles/fælles. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse -0,1 
Øvrige indtægter 51,8 
Andre indtægter -7,3 
Ekstern virksomhed 0,0 
Indtægter i alt 44,4 

Fælles/fælles. Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn -2,0 
Drift 51,5 
Afskrivninger 0,0 
Ekstern virksomhed 0,0 
Omkostninger i alt 49,6 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Fælles/fælles (inkl. anlæg) Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 4,5 11,2 40% 5,0 6,6 6,7 75%

Forskning N/A N/A

Øvrige indtægter (på finansloven) 338,0 387,3 87% 218,3 342,9 291,1 64%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 18,7 28,1 67% 0,7 7,4 14,7 9%

Ordinær virksomhed i alt 361,1 426,6 85% 224,0 357,0 312,5 63%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed N/A N/A

Tilskudsfinansieret forskning N/A N/A

Andre tilskud 0,2 0,3 73% 0,2 0,3 0,3 76%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 0,2 0,3 73% 0,2 0,3 0,3 76%

Indtægter i alt 361,3 426,9 85% 224,2 357,2 312,8 63%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  2,7 28,6 9% 0,5 3,7 5,7 14%

Øvrig drift 283,2 376,2 75% 256,8 351,0 299,5 73%

Afskrivninger 7,9 9,2 86% 5,4 5,7 5,7 96%

Ordinær virksomhed i alt 293,8 414,0 71% 262,8 360,4 310,8 73%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  0,1 0,1 72% 0,1 0,1 0,1 75%

Øvrig drift 0,1 0,2 74% 0,1 0,1 0,1 76%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 0,2 0,3 73% 0,2 0,3 0,3 76%

Omkostninger i alt 294,0 414,3 71% 263,0 360,7 311,1 73%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 67,4 12,6 ‐38,8 ‐3,4 1,7

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

Driftsresultat i alt 67,4 12,6 ‐38,8 ‐3,4 1,7

Primo reservation ordinær virksomhed 4,6 17,0 14,9

Primo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0 ‐0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 17,0 13,5 16,6

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0 ‐0

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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Fællesadministrationen  
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020 
 
Det samlede indtægts- og omkostningsniveau på Fællesadministrationen er steget i forhold til 2019 som kon-
sekvens af at SDU RIO, Rektorsekretariatet og SDU Analytics er flyttet fra Fælles/fælles til Fællesadministra-
tionen. 

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
760,9 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. mere end 
budgetteret. Stigningen er sammensat af en stig-
ning vedrørende ekstern virksomhed på 1,1 mio. 
kr. og en stigning på 7,4 mio. kr. på ordinære ind-
tægter. 

Der er en række modsatrettede faktorer, som 
medfører at Fællesadministrationen forventer at 
have netto øgende indtægter. Der er primært tale om ændringer besluttet af direktionen og bestyrelsen til 
særlige projekter i Teknisk Service, herunder Campusrokade og cykelstier. Desuden skal nævnes særbevilling 
fra ministeriet til ekstra rengøringsudgifter i forbindelse med Corona, samt en rammetilpasning på baggrund 
af regnskab 2019 på i alt 2,1 mio. kr. i henhold til SDU’s rammemodel. 

Omkostningerne forventes samlet at blive 757,8 
kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mindre i forhold til pri-
mobudgettet.  

Det forholdsvis lille udsving i forventede samlede 
omkostninger dækker over en række ændringer.  

Der er stigninger i omkostninger til håndtering af 
Corona, primært IT-omkostninger og bygnings-
drift, herunder rengøring samt opsætning af 
spritdispensere. Modsat er der et fald i en række personalerelaterede omkostninger som rejser, og persona-
legoder på campus. 

Vedrørende IT- og byggeprojekter er der dels igangsat nye projekter, des foretaget tidsforskydninger til både 
2019 og til 2021 og frem. 

Fællesadministrationen har i forbindelse med ny IT-organisering overtaget en række medarbejdere fra TEK 
IT og SFEO. Lønomkostninger til disse medarbejdere afholdes af Fællesadministrationen og var ikke medtaget 
i primobudgettet. 

Der forventes et fald i omkostninger til el, vand og varme på i alt 3 mio. kr. Dette kan både tilskrives mindre 
aktivitet på grund af Corona samt SDU’s investeringer i solceller. 
 
Ovenstående betyder at Administrationen forventer et driftsresultat på 3,1 mio. kr.  mod budgetteret –7,6 
mio. kr.  Således forventes Administrationens ultimo reservation 2020 at blive 33,0 mio. kr.  

  

Administrationen. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Øvrige indtægter 10,5 
Andre indtægter -3,1 
Ekstern virksomhed 1,1 
Indtægter i alt 8,5 

Administrationen Tabel 2: 
Ændring i omkostninger fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Løn 11,2 
Drift -12,0 
Afskrivninger -2,5 
Ekstern virksomhed 1,1 
Omkostninger i alt -2,2 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

Fællesadministrationen Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse N/A N/A

Forskning N/A N/A

Øvrige indtægter (på finansloven) 438,5 655,9 67% 501,9 701,4 690,8 72%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 15,6 30,8 51% 12,8 25,5 28,6 50%

Ordinær virksomhed i alt 454,1 686,7 66% 514,6 726,8 719,4 71%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed N/A N/A

Tilskudsfinansieret forskning 0,8 1,1 75% 0,7 1,0 1,0 73%

Andre tilskud 29,1 40,3 72% 20,4 33,1 32,0 62%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 29,9 41,4 72% 21,1 34,1 33,0 62%

Indtægter i alt 484,0 728,2 66% 535,7 760,9 752,4 70%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  283,9 377,2 75% 291,7 386,8 375,7 75%

Øvrig drift 229,6 311,7 74% 233,2 324,3 336,3 72%

Afskrivninger 9,4 12,7 74% 9,4 12,6 15,1 74%

Ordinær virksomhed i alt 522,9 701,7 75% 534,2 723,7 727,1 74%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  12,0 16,5 73% 11,1 19,5 15,3 57%

Øvrig drift 17,9 24,9 72% 10,0 14,5 17,7 69%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 29,9 41,4 72% 21,1 34,1 33,0 62%

Omkostninger i alt 552,8 743,1 74% 555,3 757,8 760,0 73%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed ‐68,8 ‐15,0 ‐19,6 3,1 ‐7,6

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

Driftsresultat i alt ‐68,8 ‐15,0 ‐19,6 3,1 ‐7,6

Primo reservation ordinær virksomhed 44,6 29,9 24,9

Primo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 29,9 33,0 17,3

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.

22



SDU Reserve 
Det forventede regnskab 2020, pr. 30. september 2020. 
 
SDU Reserve anvendes alene til de af SDU’s indtægter, der ikke er fordelt på andre hovedområder, og er 
således universitetets ikke- disponerede indtægter for året. Der budgetteres og konteres ikke omkostninger 
på SDU Reserve.  

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive 
-42,7 mio. kr. mod forventet resultat i primo bud-
gettet på -5,5 mio. kr.   

Der er et mindre fald på - 1,4 på uddannelse og -
2,1 mio. på forskning. Ændringen vedrørende ud-
dannelsesindtægter skyldes reviderede progno-
ser mens ændringen i forskning ikke kan ses som 
et reelt fald i indtægt, men hovedsageligt vedrø-
rer tidsforskydning i projekter under SDU2020 
samt dimensioneringspuljen på Humaniora fra 2019.  

Ændringen på ”Øvrige Indtægter” på -27,1 mio. kr. skyldes en række modsatrettede faktorer. I negativ retning 
er blandt andet overførsel af midler på 13,4 mio. kr. til Campusrokade og Cykelprojekt, fordyrelse af byggesag 
vedr. Pavillon 5 med 6,7 mio. kr., samt 2,1 mio. kr. i rammetilpasning af Fællesadministrationens ramme på 
baggrund af regnskab 2019. Hertil kommer værdiregulering på –7,4 mio. kr. til Science Ventures vedrørende 
2019 og nettojustering af husleje på -3,3 mio. kr. I modsat retning trækker en nettojustering på 5,1 mio. kr. i 
reservationer til byggeprojekter, primært på grund af tidsforskydninger til både 2019, hvor omkostninger er 
afholdt ultimo 2019 efter budget 2020 var lagt, og i til 2021 og frem. 

Hvad angår ”Andre Indtægter” er der et fald i forventede indtægter på 6,5 mio. kr., sammensat af et forventet 
fald i projektafgift på –5,6 mio. kr. og et forventet fald i finansielle poster på netto –1,0 mio. kr. 

SDU Reserves ultimo reservation 2020 forventes at blive 451,3 mio. kr.  

 

SDU Reserve. Tabel 1: 
Ændring i indtægter fra budget til forventet regnskab 
Alle tal i mio. kr. Ændring 
Uddannelse -1,4 
Forskning -2,1 
Øvrige indtægter -27,1 
Andre indtægter -6,7 
Ekstern virksomhed 0,0 
Indtægter i alt -37,3 
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2. Økonomirapport ‐ 2020 og forventet regnskab 2020

Mio. kr. Alle tal i 2020 prisniveau

SDU Reserve Jan‐Sep 

2019

Regnskab 

2019

Jan‐Sep / 

regnskab 

2019

Jan‐Sep 

2020

Forventet 

regnskab 

2020

Budget 

2020

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 277,1 372,5 74% 269,6 359,5 360,9 75%

Forskning 602,4 524,6 115% 433,7 565,3 567,4 77%

Øvrige indtægter (på finansloven) ‐745,9 ‐999,9 75% ‐747,8 ‐1.054,1 ‐1.027,0 71%

Andre indtægter (ikke på finanslov) 80,5 114,2 71% 78,1 86,6 93,2 90%

Ordinær virksomhed i alt 214,0 11,3 N/A 33,7 ‐42,7 ‐5,5 ‐79%

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 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 0%

Indtægter i alt 214,0 11,3 N/A 33,7 ‐42,7 ‐5,5 ‐79%

 

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  N/A N/A

Øvrig drift 0,0 ‐0,1 ‐2% N/A

Afskrivninger N/A N/A

Ordinær virksomhed i alt 0,0 ‐0,1 ‐2% 0,0 0,0 0,0 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 0%

Omkostninger i alt 0,0 ‐0,1 ‐2% 0,0 0,0 0,0 0%

 

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 214,0 11,4 33,7 ‐42,7 ‐5,5

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

Driftsresultat i alt 214,0 11,4 33,7 ‐42,7 ‐5,5

Primo reservation ordinær virksomhed 482,8 494,1 486,0

Primo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0

 

Ultimo reservation ordinær virksomhed 494,1 451,3 480,5

Ultimo reservation ekstern virksomhed 0,0 0,0

Alle tal er i 2020 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.
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