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Bilag: 

  

1. Årsrapport 2017 

2. Institutionsrevisors protokollat om udkast til årsrapport for 2017   

 

 

Sagsindhold: 

 

Universitetets årsrapport for 2017 er revideret og færdigbehandlet af institutionsrevisor PricewaterhouseCoo-

pers (PWC) og forelægges hermed bestyrelsen til godkendelse.  

 

Årets resultat 2017 

Årets resultat for 2017 viser et overskud på 87 mio. kr., heraf vedrører 85,6 mio.kr. ordinær virksomhed og 1,4 

mio.kr. ekstern virksomhed. 

 

SDU’s overskud er et tilfredsstillende regnskabsresultat set i lyset af de kommende års økonomiske perspektiver i 

form af den fortsatte dimensionering, studiefremdriftsreformen og taxameterreformen. Hertil kommer regeringens 

omprioriteringsbidrag, som med finansloven for 2018 fortsætter i 2021 med ekstra 2 %, således at bidraget samlet 

udgør 12 % for perioden 2016-2021. Ifølge ministeriet vil omprioriteringsbidrag i 2021 koste SDU 134,5 mio. kr. af 

uddannelsesindtægterne. Overskuddet i 2017 giver SDU mulighed for at indfase de kommende års besparelser i 

et fornuftigt tempo. 

 

Overskuddet i 2017 skyldes en række forhold vedrørende både indtægter og omkostninger. Den væsentligste for-

klaring findes på indtægtssiden, hvor en uforudset og positiv stigning i uddannelsesaktiviteten som følge af studie-

fremdriftsreformen har ført til væsentlige merindtægter. Hertil kommer øgede indtægter fra eksterne projekter og 

højere finansielle indtægter. På omkostningssiden er de planlagte stigninger vedrørende personale og drift ikke 

indfriet fuldstændigt, hvilket har bidraget til et bedre resultat end budgetteret. SDU’s samlede omkostninger er dog 

steget med over 3 % i 2017 i forhold til 2016. 
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 Side 2 

Hovedtallene i resultatopgørelsen ser således ud: 

 

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

Mio. kr. (løbende priser) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Driftsindtægter 3.108 3.004 2.963 2.832 2.745 2.632 

Omkostninger 3.049 2.957 2.927 2.888 2.761 2.566 

Finansielle poster, nettoindtægt 28 29 14 16 4 24 

Resultat 87 76 50 -40 -12 90 

 

SDU’s samlede driftsindtægter var på 3.108 mio. kr. i 2017, heraf var 71 % finanslovstilskud til uddannelse og 

forskning, mens cirka 29 % var eksterne projektmidler og salgsaktiviteter. Det er samme niveau som i 2016. I 

forhold til 2016 er de samlede driftsindtægter steget med 104 mio. kr. De højere indtægter fra uddannelsesakti-

viteter (tilskud fra staten) og eksterne projekter (øvrige driftsindtægter) tegner sig for hovedparten af stigningen. 

 

Specifikation af driftsindtægter       

Mio. kr.  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Salg af varer og tjenesteydelser 102 102 113 97 91 89 

Tilskud fra staten 2.194 2.143 2.055 1.948 1.880 1.801 

Øvrige driftsindtægter 812 759 795 787 774 742 

Indtægter i alt 3.108 3.004 2.963 2.832 2.745 2.632 

 

Universitetets samlede omkostninger, eksklusiv finansielle omkostninger m.v., var 3.049 mio. kr. i 2017. Perso-

naleomkostninger udgjorde i alt 1.958 mio. kr. svarende til cirka 64 % af de samlede omkostninger. De øvrige 

driftsomkostninger i 2017 udgjorde 1.091 mio. kr. svarende til cirka 36 % af de samlede omkostninger. De sam-

lede omkostninger eksklusiv finansielle omkostninger steg fra 2016 til 2017 med 92 mio. kr., heraf udgjorde 

stigningen i personaleomkostninger 48 mio. kr. og forbrugsomkostninger 26 mio. kr. 

 

Specifikation af omkostninger        

Mio. kr.  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Personaleomkostninger 1.958 1.910 1.908 1.875 1.772 1.638 

Øvrige driftsomkostninger 1.091 1.047 1.019 1.013 989 928 

Omkostninger i alt 3.049 2.957 2.927 2.888 2.761 2.566 

 

Overskud på de finansielle poster udgjorde i 2017 28 mio. kr. hvilket er et fald på 1 mio.kr. fra 2016 til 2017.  

 

  



 

 Side 3 

Specifikation af finansielle poster    

Mio. kr.  2017 2016 

Prioritetsrenter 

Øvrige renteudgifter 

Realiserede renter og udbytte fratrukket 

performance fee 

Urealiseret gevinst, værdipapirer 

Engangsindtægter SKAT 

Værdiregulering finansielle anlægsaktiver 

 

- = omkostninger 

 

Nogle af posterne er nettotal 

 

Finansielle poster i alt, nettoindtægt 

-0,1 

-0,2 

 

16,3 

11,1 

0,6 

0,3 

 

 

 

 

 

28 

-0,1 

-0,6 

 

15,9 

1,5 

11,7 

0,6 

 

 

 

 

 

29 

   

 

Revisionens behandling af årsrapporten 

PWC har revideret årsrapporten for 2017, bortset fra årsrapportens afsnit ”Beretning”, Målrapportering (bilag 2 

og 3), Oversigt hoved- og nøgletal (bilag 4), Formålsopdelte omkostninger (Formålsopdelt regnskab, bilag 5) 

og Indkøbsområdet – rapportering til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (bilag 6).  

 

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

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

 

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

stemmelse med statens regnskabsregler. ”  

  

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

bemærkninger.  

 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender og underskriver årsrapporten for 2017 og 

• tager revisionsprotokollatet fra PWC til efterretning og underskriver det.   

 

 

Indstiller: 

 

Thomas Buchvald Vind  

Universitetsdirektør  

 


