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1. PÅTEGNING
1.1 LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for Aarhus Universitet.

Årsrapporten for Aarhus Universitet er aflagt i overensstemmelse 
med Finansministeriets retningslinjer  og Bekendtgørelse nr. 1063 
af 30. juni 2016 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. .

Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke inde- 
 holder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder 
 at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten  
 er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen,  
 er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og  
 andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig  
 praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk  
 hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de  
 institutioner, der er omfattet af årsrapporten.Aarhus, den 5. april 2017
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1.2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

PÅTEGNING

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Universitet for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 
og noterne 1 - 16. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 
nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen, Finansmi-
nisteriets Økonomisk Administrative Vejledning samt bekendt-
gørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision mv. ved 
universiteterne (i det følgende kaldet ”statens regnskabsregler”).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige hense-
ender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens 
regnskabsregler.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres 
på grundlag af bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om til-
skud og revision mv. ved universiteterne. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af universitetet i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er 
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-
stemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere universitetets evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

universitetet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god 
offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 
om tilskud og revision mv. ved universiteterne, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med in-
ternationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. be-
kendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision mv. 
ved universiteterne, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation 
i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at 
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigel-
ser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisi-
onen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og 
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Til bestyrelsen for Aarhus Universitet
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, 
samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller for-
hold, der kan skabe betydelig tvivl om universitetets evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-
som på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er op-
nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at universitetets 
ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 
under revisionen.

Udtalelse om beretningen, bilagene og SDC
Ledelsen er ansvarlig for beretningen, bilagene og SDC. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke beretningen 
(afsnit 2 siderne 7-25), bilagene (afsnit 4 siderne 37-38) og SDC 
(afsnit 5 siderne 39-40), og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om beretningen, bilagene og SDC.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar 
at læse beretningen, bilagene og SDC og i den forbindelse over-
veje, om beretningen, bilagene og SDC er væsentligt inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller 
på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen, bilagene 
og SDC indeholder krævede oplysninger i henhold til statens 
regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretnin-
gen, bilagene og SDC er i overensstemmelse med årsregnskabet 
og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens 
regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
beretningen, bilagene og SDC.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften, der er omfattet 
af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstem-
melse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge 
relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltnings-
revision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad 
af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi 
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer 
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er 
anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 
herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i 
den forbindelse.

Aarhus, den 5. april 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor

Henrik Kragh
statsautoriseret revisor

PÅTEGNING



7ÅRSRAPPORT 2016BERETNING

Virksomheden Aarhus Universitet,  Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Hjemstedskommune Aarhus, CVR: 31119103

Bestyrelse i 2016 Michael Christiansen, formand 
 Peder Tuborgh, næstformand 
 Susanne Bødker, repræsentant for medarbejderne (VIP) 
 Connie Hedegaard
 Sarah Yde Junge, repræsentant for de studerende 
 Bertha P. Beck Mortensen, repræsentant for medarbejderne (TAP) (indtil 31.1.2016)
 Andreas Birch Olsen, repræsentant for de studerende (indtil 31.1.2016)
 Søren Pold, repræsentant for medarbejderne (VIP)  
 Margareta Wallin Peterson 
 Anna Louise Dolan Plaskett, repræsentant for medarbejderne (TAP) (fra 1.2.2016)
 Steen Riisgaard 
 Lieve Vermeulen, repræsentant for de studerende (fra 1.2.2016)
 Gitte Ørskou  

Daglig ledelse i 2016 Rektor Brian Bech Nielsen
 Prorektor Berit Eika 
 Universitetsdirektør Arnold Boon 
 Dekan (Arts) Johnny Laursen 
 Dekan (Health) Allan Flyvbjerg (indtil 30.09.2016)
 Dekan (Health) Ole Steen Nielsen (konstitueret dekan fra 1.10.2016)
 Dekan (Business and Social Sciences) Thomas Pallesen
 Dekan (Science and Technology) Niels Christian Nielsen

Revision Rigsrevisionen
 Landgreven 4, 1301 København K

Institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C

2. BERETNING
2.1.1 LEDELSE
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2.1.2 STRATEGISK OVERBLIK
AARHUS UNIVERSITETS STRATEGI 2013-2020

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og 
forskningsintensivt universitet, der skaber 
og deler viden.

MISSION

VÆRDIGRUNDLAG

VISION Aarhus Universitet arbejder for at være  
et toneangivende, globalt orienteret  
universitet med et stærkt engagement  
i samfundsudviklingen.

Aarhus Universitet bekender sig til de 
europæiske universiteters Magna Carta. 
Forskningsfrihed, uafhængighed,  
fordybelse og nysgerrigt og kritisk  
samspil med omverdenen er derfor 
grundlæggende værdier for universite-
tet.

BERETNING
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STRATEGISKE MÅL 2013-2020

• Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite
• Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet
• Tiltrække flere eksterne bevillinger

• Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder
• Uddanne dimittender med stærke kompetencer
• Imødekomme de studerendes diversitet

• Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau
• Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter
• Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet

• Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor
• Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening
• Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser
• Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling

• Gode arbejdsvilkår
• Et godt studie- og arbejdsmiljø
• En nærværende og visionær ledelse 
• Mulighed for efter- og videreuddannelse
• En sammenhængende, effektiv og professionel administration 
• Optimale økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser

Forskning    

Uddannelse

Talentudvikling

Videnudvksling
              

Aarhus Universitets strategi kan læses på www.au.dk 

FORUDSÆTNINGER

BERETNING
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Artikler, bøger og bidrag til bøger

Review, editorials, konferencebidrag,
videnskabelig rapport, mm.

Formidlingspublikationer

Undervisningspublikationer

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

20112010 2012 2013 2014 2015 2016

2.1.3 NØGLETAL *

STÅ-produktion, 
studenterårsværk

Tildelte ph.d.-grader

Publikationer 

AU indtægter i alt, formålsfordelt 2010-2016 
DKK 1.000 i årets priser

BERETNING
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2.2 LEDELSESBERETNING  

BERETNING

2016 har været et godt år for Aarhus Universitet med markante 
faglige resultater og et tilfredsstillende regnskab. Resultaterne er 
opnået på trods af de konkurrencemæssige forhold og økono-
miske rammebetingelser. Et styrket Aarhus Universitet er parat til 
at fastholde og udvikle sit faglige potentiale, og universitetet vil 
fortsat afsætte betydelige midler til den strategiske udvikling af 
universitetet, selv om de økonomiske rammer er beskåret. 

Universitetet har besluttet at skærpe sin uddannelsesprofil, så den 
i højere grad vendes mod det private arbejdsmarked. Herigen-
nem målrettes uddannelserne i endnu højere grad til samfundets 
behov. Universitetets bestyrelse besluttede derfor i løbet af 2016 
en række strategiske satsninger, som med en gennemgående 
insisteren på høj kvalitet i både forsknings- og uddannelsesaktivite-
ter skærper Aarhus Universitets kurs. Kursændringerne er besluttet 
efter et grundigt forarbejde, og en betydelig del af universitetets 
udviklingsmidler anvendes over de kommende år til satsningerne.

Satsningerne vil gøre Aarhus Universitet til et af de største optagel-
sesområder på ingeniørområdet i Danmark gennem en betydelig 
udvidelse af både diplom- og civilingeniøruddannelserne. Behovet 
for diplomingeniører vurderes at være stort, særligt i den midtjyske 
region, og civilingeniørområdet er driver for opbygning af stærke, 
konkurrencedygtige forskningsmiljøer, der understøtter en høj 
kvalitet i uddannelserne. Udvidelsen har som mål, at universitetet 
i 2025 vil uddanne 1.200-1.300 ingeniører pr. år. Hermed høstes 
også for alvor gevinsterne af den fusion, som universitetet foretog 
med ingeniørhøjskolen i 2012.

Arts har i dag et af Nordens stærkeste faglige miljøer inden for 
humaniora, teologi og uddannelsesvidenskab; en position som 
vil blive fastholdt og styrket. Profiltilpasningen på Arts sikrer en 
styrkelse af det stærke forskningsmiljø gennem bl.a. rekruttering af 
excellente forskere på trods af dimensioneringen, der indebærer 
en reduktion af studiepladser på Arts. Satsningen omfatter således 
både et kvalitetsløft og en stærkere arbejdsmarkedstilknytning for 
sproguddannelserne gennem en overførsel af erhvervssprogsud-
dannelserne i engelsk, tysk, fransk og spansk fra Aarhus BSS til Arts. 

Endnu en central del af satsningerne er etablering af Nationalt 
Center for Skoleforskning på Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse. Etableringen afspejler, at Aarhus Universitet har 
Danmarks største miljø for forskning i skole og dagtilbud og derfor 
naturligt har kunnet samle de centrale aktører i et nationalt center. 
Centeret åbnede i august 2016 i samarbejde med VIA UC.

Aarhus Universitet vil som led i satsningerne endvidere styrke 
businessområdet gennem nyansættelse af mere end 25 stærke 

forskere til en markant styrkelse af forskningsmiljøet samt gennem 
en styrkelse af brandingen af Aarhus BSS. Endelig vil Aarhus Uni-
versitet arbejde på at åbne sundhedsvidenskaben mod industrien 
og arbejde for at afdække lægemiddelindustriens behov, og 
gennem en styrkelse af lægeuddannelsen imod disse behov øge 
mulighederne for ansættelse i det private erhvervsliv. 

Bestyrelsen har ud over beslutningen om de strategiske satsninger 
tilsluttet sig, at rektoratet arbejder videre med at ændre uddan-
nelsesprofilen og udbygge universitetets erhvervssamarbejde 
gennem kommende indsatsområder. Ændringen indebærer 
øget digitalisering (øget produktion af datalogi-, it- og datavi-
denskabsdimittender), brobygning til erhvervslivet, spin-out samt 
innovation og forskningssamarbejde med virksomheder. Dette 
arbejde er sat i gang i løbet af efteråret 2016 og vil fortsætte de 
kommende år.

Det er et helt centralt ønske for Aarhus Universitetet at udvikle sin 
sammenhængende og bynære campus yderligere. Det er derfor 
meget tilfredsstillende, at 2016 blev indledt med offentliggørelse 
af den perspektivrige nyhed om, at Forskningsfondens Ejendoms-
selskab A/S (FEAS) med virkning fra 2019 har købt Aarhus Universi-
tetshospitals bygninger på Nørrebrogade. FEAS er et datterselskab 
under Aarhus Universitets Forskningsfond. Hospitalsbygningerne 
er på mere end 110.000 m2, og bygningerne vil blive lejet af FEAS 
i takt med, at universitets behov for plads opstår. I kombination 
med den eksisterende universitetspark vil hospitalsområdet styrke 
den samlede campus i Aarhus som ramme om et attraktivt og 
fremtidssikret forsknings- og studiemiljø. Ud over de universitære 
formål er det ønsket at skabe en campus, der integrerer kolle-
gieboliger, butikker og start-up og skaber forbindelse med de 
omgivende bykvarterer. En byintegreret campus med studieliv 
og aktiviteter døgnet rundt. 

Aarhus Universitet har i efteråret 2016 gennemført en omfattende, 
inddragende proces – Campus 2.0 – hvor studerende, ansatte, 
borgere, det kommunale system og erhvervs- og kulturliv har haft 
mulighed for at komme med forslag til den fremtidige anvendelse 
af arealet. Aarhus Universitet har indledt et tæt samarbejde med 
FEAS om en samlet udviklingsplan for hele campusområdet, og 
bidragene fra processen indgår heri.

ØKONOMISK RESULTAT OG MÅLRAPPORTERING
Aarhus Universitet havde i 2016 en omsætning på 6.403 mio. kr., 
hvilket er en fremgang fra 2015 på 124 mio. kr. eller ca. 2 pct. Frem-
gangen svarer til en realvækst på 1 pct. Stigningen skyldes primært 
en stor stigning i uddannelsesaktiviteten og deraf følgende øgede 
indtægter i form af taxametertilskud og færdiggørelsesbonus samt 
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det forhold, at universitetet ikke ifaldt en forventet fremdriftsbøde. 
Det vides ikke, i hvilken udstrækning den uforudsete meraktivitet 
på studieområdet er permanent eller udtryk for en engangsge-
vinst i forbindelse med fremdriftsreformerne. De finansielle poster 
endte i 2015 negativt, mens der i 2016 er opnået en gevinst på 
40 mio. kr. Det regnskabsmæssige overskud blev 200 mio. kr. 
Regnskabsresultatet bidrager til at styrke universitetet i forhold til 
en forventet indtægtsnedgang i de kommende år. Egenkapitalen 
udgør 847,3 mio. kr. og opfylder dermed bestyrelsens mål om  
10 pct. af omsætningen. Universitetet er således i stand til på 
trods af udsigten til faldende indtægter fortsat at styrke og udvikle 
sine kerneområder, og som nævnt andetsteds, foretages der en 
serie strategiske satsninger med dette formål i de kommende år. 

Aarhus Universitets målrapportering levede i 2016 ikke op til det 
meget høje niveau i 2015. 8 mål blev opfyldt, 2 delvist opfyldt 
mens 4 ikke blev opfyldt. Derudover rummer udviklingskontrakten 
et mål, der først måles i 2017 samt et mål, hvor Uddannelses- og 
Forskningsministeriet endnu ikke har offentliggjort data. Selv om 
målopfyldelsen for 2016 således ikke har været fuldt tilfredsstil-
lende har f.eks målene på uddannelsesområdet stort set indfriet 
forventningerne, ligesom forventningerne til hjemtag af eksterne 
midler - set under ét for danske og udenlandske midler – svarer 
til måltallene.

FORSKNING OG TALENTUDVIKLING
Aarhus Universitet har i 2016 fastholdt og marginalt øget forbruget 
af konkurrenceudsatte forskningsmidler. Finanslov 2016 indebar 
en betydelig reduktion i de konkurrenceudsatte forskningsmidler. 
De eksterne forskningsbevillinger kan derfor komme under pres 
fremover. Universitetet har fokus på forskellige virkemidler til at 
forbedre hjemtaget af midler, som finder sted i hård konkurrence 
med både indenlandske og udenlandske forskningsinstitutioner. 
Aarhus Universitet har intensiveret indsatsen omkring rekruttering af 
topforskere og yngre talenter som et af virkemidlerne til at forbedre 
universitetets konkurrenceevne i forhold til de konkurrenceudsatte 
forskningsmidler. Universitetet tillægger initiativet stor vægt, og 
arbejdet vil blive intensiveret fremover.

SynchroniCity: 112 mio. kr. fra EU under delprogrammet ”Industrial 

Leadership” til at give et bud på fremtidens ”smart city”-løsninger, hvor 

”Internet of Things” integreres i byens og markedets digitale infrastruktur 

til glæde for borgere, forretningsdrivende og myndigheder. Projektet 

inkluderer 34 partnere og koordineres af lektor Martin Brynskov fra Institut 

for Kommunikation og Kultur. 

EDGE: Et ”Innovative Training Network” under Excellence Science 

delprogrammet. Projektet har fået knap 30 mio. kr., og har som formål 

at uddanne 15 ph.d.-studerende fra fem europæiske lande inden 

for virologi og immunologi, specielt herpesvirus. Projektet finder sted 

i samarbejde med en række europæiske universiteter, hospitaler og 

firmaer i de fem lande og koordineres af professor Søren Riis Paludan, 

Institut for Biomedicin.

BRAINSTRUC: Forskere fra Aarhus Universitet med professor Poul Nissen 

Institut for Molekylærbiologi og Genetik i spidsen har sammen med 

forskere fra Københavns Universitet modtaget en bevilling på op til 60 

mio. kr. fra Lundbeckfonden til en fælles udvikling af hjerneforskningen i 

Danmark. Forskerne skal over de næste fem år arbejde med strukturbio-

logiske områder: det komplekse og dynamiske samspil mellem proteiner, 

membraner og andre biologiske molekyler i den menneskelige hjerne.

Niels Bohr Professorater: Center for Registerforskning på Aarhus BSS og 

Institut for Fysik og Astronomi har begge modtaget en bevilling på 30 

mio. kr. til et Niels Bohr Professorat fra Danmarks Grundforskningsfond. 

Fondens erklærede mål med Niels Bohr programmet er, at danske 

forskningsmiljøer beriges med førsteklasses forskere fra udlandet. De to 

nye Niels Bohr professorer er John McGrath, University of Queensland, 

som er en af verdens førende forskere i skizofreni og andre psykiske syg-

domme, og Thomas Pohl, Max Planck Instituttet, professor i kvanteoptik. 

Niels Bohr-professorerne skal de næste fem år tilbringe mellem 50 og 

100 pct. at deres tid ved de danske forskningsmiljøer.

VILLUM Centre of Excellence for Dirac Materials: En femårig bevilling på 

33,5 millioner kroner fra Villum Fonden har skabt basis for centeret, som 

har fokus på udvikling af nye fremskridt inden for materialeforskningen. 

Professor Philip Hofmann, Institut for Fysik og Astronomi er i spidsen 

for centeret, der skal udvikle på flere af de såkaldte diracmaterialer, 

som har elektriske egenskaber i stil med grafén. Aarhus Universitets 

partikelaccelerator ASTRID2 får en nøglerolle i arbejdet. 

Carlsbergfondet: Med en bevilling på 15 mio. kr. skal professor MSO 

Johanna Seibt, Institut for Kultur og Samfund stå i spidsen for et forsk-

ningsprojekt i menneskets interaktion med robotter. Forskningen skal 

bl.a. bidrage til at udvikle en ansvarlig social robotteknologi og dermed 

svare på nogle af fremtidens udfordringer omkring den teknologiske 

udvikling og udvikling af maskiner med social intelligens.

Eksempler på større bevillinger

BERETNING
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Forskere fra Aarhus Universitet hjemtog i 2016 138 mio. kr. fra EU ś 
rammeprogram for forskning, Horizon 2020 og har hjemtaget i 
alt 439 mio. kr. siden programmets start. Aarhus Universitets suc-
cesrate på ca. 15 pct. ligger over gennemsnittet på ca. 12 pct. 
for alle universiteter i EU. 

Det er gennem de seneste år lykkedes at øge hjemtaget af midler 
fra private danske organisationer og fonde, og disse midler udgør 
nu omkring 11 pct. af de samlede forskningsindtægter eller 25 pct. 
af de samlede eksterne forskningsmidler. Private organisationer 
og fonde er ofte villige til at investere i store projekter og satse 
langsigtet, hvilket gør det attraktivt at søge disse. Indsatsen skal dog 
ses i lyset af, at fondene oftest ikke betaler overhead og dermed 
dækker en mindre del af de indirekte omkostninger ved projekter.  
 
Der er fortsat behov for, at universitetet fremover intensive-
rer indsatsen for at øge både antal og kvalitet af ansøg-
ningerne til såvel EU som private organisationer og fonde. 

Eksempler på forskningsmæssige gennembrud 
Aarhus Universitet er kendt for høj kvalitet i sin forskning. Blandt 
aktiviteterne i 2016 kan nævnes to helt centrale forskningsresultater.

For første gang i historien er det lykkedes at gennemlyse antibrint 
og på den måde udføre spektroskopiske målinger på antistof. Dette 
vigtige resultat har i mange år været en ambition for antistoffysi-
kere, og nu er det lykkedes for en international forskergruppe under 
ledelse af professor Jeffrey Hangst, Institut for Fysik og Astronomi 
at opnå det. Dermed er der taget af stort skridt mod at afdække, 
om antistof opfører sig på andre måder end almindeligt stof.

Hurtige analyser og en tidlig diagnose har stor betydning for 
kræftpatienters behandlingsmuligheder og chance for at blive 
helbredt. En metode kan nu måle specifikke forandringer i cellerne 
ved hjælp af fx en spytprøve eller en blodprøve, inden kræften 
har nået at udvikle sig til en knude. Metoden måler ændringer i 
det system, der aktiverer eller slukker generne i cellerne. Der er 
den type ændringer, næsten alle kræftformer starter med, og 
det har tidligere været meget svært at måle. Forskere fra Institut 
for Biomedicin har i samarbejde med udenlandske samarbejds-
partnere stået for publicering af opdagelsen.

Priser og anerkendelse
Lektor Liv Hornekær Institut for Fysik og Astronomi modtog i 2016 
en af de anerkendte EliteForskpriser, på 1,2 millioner kr. for sin 
forskning i overfladefysik og er en pioner inden for forskningen i 
graféns egenskaber og graféns særlige betydning for dannelsen 
af molekyler i det interstellare rum.

Professor Jens Stougaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
modtog Danmarks største individuelle forskerpris Villum Kann Ras-
mussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning på 
5 mio. kr. Jens  Stougaard har siden 2007 stået i spidsen for grund-
forskningscentret CARB, der i øjeblikket har 40 forskere tilknyttet, 
og legatet er en anerkendelse af Jens Stougaards forskning inden 
for plantebiologi, herunder den knolddannelse, som er resultatet 
af symbiose mellem bælgplanter og kvælstoffikserende bakterier.

Professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience modtog 
som den første Dronning Margrethe II`s Videnskabspris, som Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indstiftede i 2015 i an-
ledning af Selskabets protektor HM Dronningens 75 års fødselsdag. 
Det er den første pris i Dronningens eget navn, og Jens-Christian 
Svenning modtog prisen for sin forskning i geografisk økologi og 
sammenhæng mellem klima og biologisk mangfoldighed.

Lektor Alexander N. Zelikin, Institut for Kemi og Interdisciplinary 
Nanoscience Center, iNANO har modtaget Lundbeckfondens 
Yngre Forskerpris 2016 for forskere under 40 år samt Den danske 
polymerpris fra ATV. Alexander N. Zelikin er blandt de førende 
eksperter i verden inden for udvikling af medicinske polymer-ma-
terialer og biomedicinsk design. 

Renrum: Institut for Geoscience har med rummet åbnet for en række 

nye forskningsmuligheder, hvor der kræves ekstremt nøjagtige må-

linger af stoffers beskaffenhed fra lavabevægelser under vulkanerne 

til biomedicinske effekter på nanoniveau. 

RESCUE Lab: Nyt energilaboratorium under Institut for Ingeniørviden-

skab, hvor både forskere og studerende samt danske og udenlandske 

virksomheder får adgang til tekniske faciliteter i særklasse. I labora-

toriet skal opsamles viden om, hvordan en bæredygtig elforsyning i 

Danmark og resten af Europa kan optimeres. 

Dissektioner kræver undervisningslokaler ud over det sædvanlige, 

og Aarhus Universitet afsluttede i 2016 en omfattende renovering og 

udvidelse af konserverings- og dissektionsfaciliteterne i kælderen på 

Institut for Biomedicin, som sikrer, at Health nu har nogle af verdens 

bedste dissektionsfaciliteter. 

BERETNING

Eksempler på særlige forskningsfaciliteter
Forskningsfaciliteter af høj international standard er en central 
parameter for rekruttering af de bedste forskere. I 2016 blev der 
eksempelvis etableret følgende:  
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Studiefremdrift
I efteråret 2015 justerede Folketinget fremdriftsreformen, og i 
forlængelse heraf har Aarhus Universitet gennemført en stor 
indsats for at implementere justeringerne med særligt fokus på 
reviderede regler for studiefremdrift. Processen har haft fokus 
på at balancere mellem studietidsreduktion og de studeren-
des muligheder for at gennemføre uddannelsen. Balancen har 
sikret, at Aarhus Universitet på den ene side har levet op til det 
ministerielt fastsatte studietidsreduktionsmål indtil videre  og på 
den anden side har givet de studerende mere fleksibilitet til at 
gennemføre deres uddannelse. Foruden reviderede regler blev 
der gennemført en række strategiske projekter med henblik på at 
øge studieintensiteten, særligt med fokus på at optimere speciale-
processen. Fremdriftsindsatsen førte til, at det ministerielt fastsatte 
studietidsreduktionsmål blev opnået , så der ikke er blevet betalt 
fremdriftsbøde i 2016. Fremadrettet følges implementeringen af 
de nye regler og deres effekt på studietiden tæt.

Gymnasiesamarbejde
Universitetet har i 2016 fortsat den målrettede indsats med at 
rekruttere dygtige og motiverede studerende, hvilket igen i år har 
båret frugt ved sommerens optag. Her steg den gennemsnitlige 
adgangsgivende kvotient, og det samme var tilfældet for ratioen 
mellem antal 1. prioritetsansøgninger og antal studerende optaget 
på bacheloruddannelserne.

Aarhus Universitet har et solidt gymnasiesamarbejde, der under-
støtter universitetets overordnede kvalitetsfokus. Formålet med 
samarbejdet er at bidrage til rekruttering fra den bedste halv-
del af gymnasieklasserne og via efter- og videreuddannelse af 
gymnasielærerne at bidrage til øget kvalitet i undervisningen på 
gymnasierne. Rekrutteringskampagneaktiviteterne er derfor i 2016 
suppleret med et intensiveret samarbejde med gymnasieskolerne : 
• Samarbejdsorganisationen mellem Aarhus Universitet og  
 gymnasieskolerne i Region Midtjylland er fuldt etableret med  
 repræsentanter fra de forskellige skoletyper, ligesom den interne  
 organisering er optimeret med fokus på videndeling og netværk
• Der er etableret en internetportal, hvor universitetets gymnasi- 
 erettede tilbud er samlet 
• Rektor og prorektor har med succes besøgt en lang række  
 gymnasier med henblik på at sikre et tættere samarbejde
• Velfungerende gymnasielærerdage er blevet udbygget, så  
 den faglige spredning nu er endnu større. Der er desuden ud- 
 viklet et nyt, efterspørgselsdrevet kompetenceudviklingskon- 
 cept – AU Update – hvor det faglige indhold i de enkelte forløb  
 udvikles i samspil mellem forskere, gymnasielærere, universi- 
 tetspædagogiske centre og fagkonsulenter.

Lars Wiuff Andersen, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Univer-
sitetshospital har modtaget Lundbeckfondens Talentpris 2016 for 
forskere under 30 år, som har præsteret særlig lovende forskning 
inden for sundhedsvidenskab. Lars Wiuff Andersen forsker i akut og 
kritisk sygdom – primært klinisk forskning – inden for hjertekirurgi, 
svære infektioner og hjertestop.

Talent og vækstlag
Aarhus Universitet arbejder aktivt for at tiltrække og videreud-
vikle stærke forskertalenter. Denne indsats er helt central for at 
kunne fastholde og udbygge kvaliteten i universitetets forskning. 
Indsatsen inddrager bl.a. anvendelse af såkaldte startpakker fra 
Aarhus Universitets Forskningsfond til både adjunkter og lektorer 
samt Marie Curie-programmets Junior og Senior Fellowships. 

Science and Technology indgik i 2016 en samarbejdsaftale med 
Novo Nordisk om at styrke forskning og udvikling af proteintek-
nologi. I det nye samarbejde vil i alt ni ph.d.-studerende blive 
tilbudt et treårigt stipendium til forskning, som skal foregå både 
i de teknologiske forskningsmiljøer på Science and Technology 
og i Novo Nordisks forsknings- og udviklingsafdeling i Måløv. 
Programmet ’Aarhus Novo Nordisk Science and Talent Network’ 
vil køre i fem år. 

Aarhus Universitet besluttede i 2016 at tage fat på udfordringen 
med en lav andel af kvindelige forskere fra adjunktniveau og 
opefter. Efter en bred høring på universitetet vedtog universi-
tetsledelsen en handleplan med et katalog af værktøjer. Hvert 
institut har udarbejdet en handleplan med måltal for indsatsen. 
Det er ambitionen at skabe muligheder for, at alle talenter kan 
komme i spil.

UDDANNELSE
Institutionsakkreditering
I foråret 2016 indsendte Aarhus Universitet ansøgningen om 
institutionsakkreditering. Selvevalueringsrapporten, der udgør 
rygraden i ansøgningen, beskriver universitetets kvalitetssystem, 
og beskrivelsen er efterfølgende blevet fulgt op af besøg af det 
akkrediteringspanel, der er udpeget til at vurdere systemet.

Ledere, medarbejdere og studerende deltager i de årlige uddan-
nelseskvalitetsprocesser, der skal træde i stedet for turnusakkre-
diteringer, når universitetet opnår positiv akkreditering.

Aarhus Universitet har i 2016 som en del af kvalitetsprocessen 
gennemført 38 uddannelsesevalueringer, og 177 uddannelser 
har gennemført årlig status. De fagnære dialoger baseres på 
data om de enkelte uddannelser, og der aftales lokal opfølg-
ning. Samtidig sker der tværgående opfølgning, så fælles udfor-
dringer kan håndteres på fakultets- og/eller universitetsniveau. 
Processerne understøtter den fagnære kvalitetskultur og sikrer 
ledelsesforankring.

Bachelor- og kandidatstuderende

• 34.497 indskrevne studerende

• 28.462 ansøgere

• Bachelor: 7.219 optagne, 4.914 uddannede 

• Kandidat: 5.846 optagne, 6.072 uddannede

BERETNING
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Talentindsatsen
I 2016 har universitetet vedtaget en Aarhusmodel for talentforløb, 
der er baseret på erfaringerne fra Science & Technology, og i de 
kommende år arbejdes der videre med at udbrede talentforløb 
for de studerende på en bredere vifte af uddannelser. Modellen 
består af individrettede, ekstracurriculære studieforløb målrettet 
studerende, der er dygtige, motiverede og har potentiale til at 
excellere inden for et fagligt område.
Det er et krav, at den studerende følger det ordinære studie-
program samtidig med talentforløbet. Modellen rummer krav til 
arbejdsindsats, faglige udfordringer og selektion.

Aarhus Universitets samlede dual careerindsats har til formål at 
understøtte akademisk talent uden tab af andet talent, og vil blive 
intensiveret. Aarhus Universitet har med AU Elitesport fra 2011 op-
bygget en profil og særlig kompetence inden for dual careerforløb, 
hvor studerende ydes rådgivning og støtte til at gennemføre to 
sideløbende karrierespor: et akademisk som studerende og et 
sportsligt som eliteatlet. De positive erfaringer fra udvikling af 
dual careerforløbene bredes nu ud til andre studerende, idet 
rådgivning af studenteriværksættere gøres permanent. 

To ud af tre OL- og VM-medaljer i 2016 blev vundet af elitesports-
udøvere, der parallelt er under uddannelse. Studerende fra Aar-
hus Universitet stod for mere end hver femte af samtlige danske 
medaljer. 

DABAI:  Projektet ”DAnish Center for Big Data Analytics driven In-

novation” ledes af Alexandra Instituttet. Øvrige deltagere er de 

datalogiske institutter på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske 

Universitet og Aarhus Universitet, virksomhederne Systematic, Visma 

og BusinessMinds samt Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og 

Region Midt. Herudover er en lang række andre private og offent-

lige virksomheder involveret i konkrete case aktiviteter i centeret. 

Samarbejdet har som formål at udvikle generelle teknikker og me-

toder inden for analysealgoritmer, machine learning og interaktiv 

visuel analyse, der kan genbruges på tværs af en række cases i tre 

forretningsområder: Offentlige data, data fra fødevareindustrien og 

data fra it-baseret læring. DABAI har et budget på godt 117 mio. kr., 

heraf 45 mio. kr. fra Innovationsfonden. 

PLAYTrack: Et forskningsprojekt ved Interacting Minds Centret på 

Institut for Kultur og Samfund karakteriseret ved nøgleordene kre-

ativitet, engagement og livslang læring. Projektet er finansieret 

af LEGO Fonden med 12 millioner, og PLAYTrack vil indgå et tæt 

samarbejde med fonden om udvikling af nye metoder til at under-

søge og dokumentere, hvordan leg understøtter læring. Samtidig 

understøtter PlayTrack et nyt Play User Lab i Billund, drevet af Billund 

Kommune og Lego Fonden.

Apple: Aarhus Universitet har i 2016 indgået en særlig aftale med 

virksomheden Apple, som er i gang med at opføre et meget stort 

dataopbevaringsanlæg i Foulum. Aftalen betyder, at universitet 

skal supplere datacentrets energiforsyning med stabil vedvarende 

energi i form af biogas, og universitetet skal i den sammenhæng 

bl.a. forske i konkurrencedygtige såkaldte metaniseringsteknologier, 

der kan konvertere CO2-komponenten i biogas til metan. Herudover 

skal der forskes i mulighederne for at oplagre energi fra vindmøller 

og solceller således, at den vedvarende energiforsyning stabiliseres.

Coast to Coast Climate Change: Institut for Kultur og Samfund har 

indgået samarbejde med Region Midtjylland om et EU projektet, 

der de kommende seks år skal gøre Midtjylland mere robust over 

for klimaforandringerne. Projektet skal også skal generere ny viden, 

erhvervsudvikling og eksport. 

Turisme: Forskere fra Arts skal medvirke til at gentænke turismen i 

de danske kystbyer. Via et nyt forskningsprojekt støttet med 5.5 mio. 

kr. fra Innovationsfonden skal forskerne i samarbejde med Aarhus 

Arkitektskole, Ringkøbing-Skjern Kommune, projektet KRAFT, Visit 

Aarhus og Dansk Kyst- og naturturisme skabe nye fortællinger og 

oplevelser i mødet mellem kultur og natur på kysten. 

Center for Livskvalitet: Psykologisk Institut indgår i samarbejde med 

Aarhus Kommune om at etablere centeret med lektor Lars Larsen 

fra instituttet som centerleder.  Centeret skal udvikle grundlaget for 

at tilbyde hjælp til bedre livskvalitet for ældre i form af eksempel-

vis eksistentielle samtaler med en psykolog, og centret vil forske i 

livskvalitet blandt ældre.  

SAMARBEJDE OG VIDENUDVEKSLING 
Samarbejde og videnudveksling med det omgivende samfund 
er en central del af universitetets strategi og er indeholdt i mange 
af aktiviteterne på institutter og centre. 

Samarbejde med virksomheder og kommuner
En stigende andel af universitetets dimittender skal finde be-
skæftigelse i den private sektor, og Aarhus Universitet har i løbet 
af 2016 taget initiativ til at styrke universitetets samarbejde med 
virksomheder. Gennem tilbud om flere uddannelseselementer, 
der bringer de studerende i direkte kontakt med virksomheder og 
offentlige institutioner, forbedres de studerendes muligheder for 
ansættelse. Universitetet har endvidere søsat et initiativ Karriere-
klar, der har til formål at synliggøre og stimulere sammenhænge 
mellem uddannelse og arbejdsliv. Implementering af initiativet 
vil blive påbegyndt i 2017.

Aarhus Universitet har oprettet et centralt erhvervsudvalg med 
deltagelse af rektorat og de fire dekaner. Udvalget har til formål 
at styrke de mange velfungerende aktiviteter i samarbejde med 
erhvervslivet, f.eks. den lange række af formelle og uformelle 
samarbejdsrelationer mellem forskere og virksomheder, herunder 
universitetets omfattende teknologioverførselsaktiviteter. Organise-
ringen vil i begyndelsen af 2017 blive styrket yderligere på fakultets- 
og institutniveau med det klare formål, at universitetet fremstår 
som en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne og at 
karriereelementet skærpes i uddannelserne for de studerende.

BERETNING

Eksempler på eksternt samarbejde
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Aarhus Universitet har gennem årene haft et udmærket samar-
bejde med en række kommuner, men der er behov for at styrke 
samarbejdet. Aarhus Universitet har derfor i 2016 indgået aftale 
med Business Region Aarhus, som omfatter 12 kommuner i Øst-
jylland. Aftalen indebærer, at Aarhus Universitet bidrager med 
følgeforskning omkring vækst og udvikling i den østjyske region, 
og at kommunerne i Business Region Aarhus bidrager med at 
skaffe jobmuligheder til medrejsende ægtefæller til ansatte ved 
Aarhus Universitet. Herigennem styrkes universitetets muligheder 
for at kunne rekruttere internationale forskere og undervisere 
på højt niveau. Det er Aarhus Universitets intention at udbygge 
kommunesamarbejde de kommende år gennem indgåelse af 
rammeaftaler med flere kommuner i Region Midtjylland.

Forskningsbaseret rådgivning
Myndighedsbetjening omfatter forskning, rådgivning, beredskab 
og formidling inden for rammeaftaler med ministerier, først og 
fremmest på Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde. Den 
samlede kontraktsum inkl. tillægskontrakter er 460 mio. kr., og 
medregnes den eksterne finansiering, som disse forskningsmiljøer 
tiltrækker, udgør aktiviteterne omkring 1 mia. kr. og dermed et 
væsentligt aktiv for Aarhus Universitet. 

Bidrag fra Aarhus Universitets forskere gennem de nationale 
centre for henholdsvis Fødevarer og Jordbrug (DCA) og Miljø og 
Energi (DCE) har indgået som grundlag for Folketingets vedtagelse 
af den såkaldte landbrugspakke, og forskerne har herigennem 
været i fokus i den politiske debat, som foregik omkring vedta-
gelsen. Forløbet har vist, at det er vigtigt, at universitetet støtter 
sine medarbejdere, når de er involveret i leverancer med store 
samfunds- eller erhvervsinteresser og holder fokus på overordnede 
principper om åbenhed og transparens mv.

Andre former for eksternt samarbejde 
To af Aarhus Universitets velprøvede formidlingsaktiviteter fortsatte 
også i 2016 med markante resultater. Således rundede Danmarks-
historien.dk i forsommeren 20 millioner visninger, hvilket må tages 
som udtryk for, at den forskningsbaserede viden om danskernes 
historie, der vises gennem artikler, e-bøger, kilder, film- og lydklip, 
spil, quizzer m.m., fortsat har betydelig interesse. Offentlige foredrag 
i Naturvidenskab, som hvert semester afholdes med 4-5 foredrag 
i Søauditorierne i Aarhus havde mere end 2.000 tilmeldte til hvert 
foredrag fordelt over tre aftener i forårssemesteret 2016. Fore-
dragene blev desuden livestreamet fra Aarhus til en lang række 
gymnasier, biblioteker, biografer, folkeuniversiteter, forsamlings-, 
borger- og kulturhuse mv. i Danmark og udlandet, og nogle af 
foredragene afholdes endvidere live i enkelte jyske byer.
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Budget 2016 blev lagt i forventning om et år med faldende ind-
tægter, og forventningen var derfor et budget i balance. En re-
kordhøj produktion af STÅ og færdiggjorte studerende medførte 
øgede uddannelsesindtægter, som sammen med et overskud på 
finansielle poster har givet et mere positivt resultat end forventet. 

Aarhus Universitets ledelse er tilfreds med, at resultatet i 2016 og 
den opsamlede egenkapital har sat universitetet i stand til ikke blot 
at tilpasse sig reducerede rammebetingelser i de kommende år, 
men giver universitetet råderum til at fastholde og videreudvikle 
sit faglige potentiale gennem nye strategiske satsninger.

ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT
Aarhus Universitets omsætning i 2016 udgjorde 6.403 mio. kr. Dertil 
kommer finansielle indtægter netto på 40 mio. kr., så universitetets 
samlede indtægter i 2016 udgjorde 6.444 mio. kr. Størstedelen 
af Aarhus Universitets indtægter udgøres af statslige tilskud (61,9 
pct.) og eksterne midler (30,9 pct.). Hertil kommer indtægter fra 
myndighedsbetjening og øvrige indtægter (7,2 pct.). 

Uddannelsesindtægterne steg med 135 mio. kr. fra 2015 til 2016, 
hvilket skyldes et højt aktivitetsniveau som følge af fremdriftsrefor-
men. Dertil kommer, at Aarhus Universitet ikke som forventet har 
fået nogen fremdriftsbøde i 2016. Stigningen i uddannelsesind-
tægter fra 2015 til 2016 har formentlig engangskarakter. Forbruget 
af eksterne tilskud blev 1.802 mio. kr., hvilket er marginalt lavere 
end i 2015. Det lavere forbrug af eksterne tilskud afspejler ned-
gangen i statslige forskningspuljer og den stigende konkurrence 
om eksterne tilskud. 

I 2016 udgjorde personaleomkostningerne 4.025 mio. kr. (64,5 pct. 
af Aarhus Universitets samlede omkostninger). De samlede perso-
naleomkostninger steg med 40 mio. kr. i forhold til 2015. Persona-
leforbruget i 2016 var 7.853 årsværk mod 7.866 årsværk i 2015, en 
nedgang på knap 0,2 pct. 

Omkostninger til øvrig drift ekskl. husleje og afskrivninger udgjorde 
1.388 mio. kr., omkostninger til husleje og ejendomsskat udgjorde 
677 mio. kr., mens afskrivninger udgjorde 154 mio. kr.

Finansielle poster gav en indtægt på 40 mio. kr. 

Årets resultat blev et overskud 200 mio. kr. mod et budgetteret 
resultat i balance. Dette skyldes primært en uventet høj studie-
aktivitet på grund af fremdriftsreformen. Udover overskuddet på 
den ordinære drift er der i 2016 et betydeligt større overskud på 
de finansielle poster end budgetteret. Aarhus Universitets egen-
kapital udgjorde 847 mio. kr. ultimo 2016, svarende til godt 13 pct. 

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

BERETNING

af omsætningen. Aarhus Universitets vil bruge dette råderum til 
nye strategiske satsninger og nedbringe egenkapitalen til 10 pct. 
af omsætningen.

KERNEOPGAVER OG RESSOURCER 
Nedenstående figur viser årets samlede indtægter fordelt på 
formålene uddannelse, basisforskning, eksterne midler, myndig-
hedsbetjening og øvrige indtægter inkl. finansielle indtægter netto. 

Uddannelsesindtægterne består primært af finanslovstilskud i form 
af taxametertilskud, færdiggørelsesbonus og deltagerbetaling fra 
udenlandske selvbetalende studerende og deltidsstuderende. 
Disse indtægter udgjorde 1.980 mio. kr. (30,7 pct. af Aarhus Uni-
versitets indtægter), en stigning på 135 mio. kr. i forhold til 2015. 
Der blev uddannet 4.914 bachelorer, 6.072 kandidater og pro-
duceret 26.867 STÅ samt 701 færdiguddannede på master- og 
diplomuddannelser. Der var i året 1.211 årselever på åben- og 
deltidsuddannelse.
 
Basisforskningsindtægterne udgjorde 2.012 mio. kr. (31,2 pct. af 
Aarhus Universitets indtægter). Eksterne midler udgjorde i alt 1.988 
mio. kr. og omfatter eksterne forskningstilskud og anden tilskuds-
finansieret virksomhed (inkl. forskningsrelateret salg såsom konfe-
renceindtægter), indtægtsdækket virksomhed og retsmedicinske 

Indtægter i 2016 fordelt på formål i mio. kr. og procentandele.

31%

 31%

31%

 3%
 4%

Eksterne midler 1.989 mio.kr.

Myndighedsbetjening 189 mio.kr.

Øvrige indtægter 274 mio.kr.

Uddannelse 1.980 mio. kr.

Basisforskning 2.012 mio.kr. 

203 mio. kr. af basisforskningsindtægterne på 2.012 mio. kr. stammer fra myndig-
hedskontrakterne med Miljø- og Fødevareministeriet. Hermed udgør de samlede 
myndighedskontrakter 393 mio. kr.



ÅRSRAPPORT 201618 BERETNING

rådgivning og konsulentydelser, som blandt andet opnås ved 
statslige udbud, mens retsmedicinske ydelser til Justitsministeriet 
udgjorde 47 mio. kr.

Aftalebevillingerne med Miljø- og Fødevareministeriet udgjorde 
i alt 392 mio. kr., hvoraf 189 mio. kr. kategoriseres som myndig-
hedsbetjening og 203 mio. kr. indgår i basisforskningsmidlerne. 
Aftalebevillingerne reduceres årligt med 2 pct., mens Miljø- og 
Fødevareministeriet løbende konkurrenceudsætter udvalgte 
områder. 

Øvrige indtægter består bl.a. af fremleje af bygninger og arealer, 
ph.d.-relaterede indtægter, hektarstøtte og salg af landbrugspro-
dukter, licenser og royalties samt netto finansielle poster. 
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2.4 MÅLRAPPORTERING

Opsummering – status for opnåelse af mål (målepunkter)

Antal målepunkter 16

Heraf

Måles først i 2017 1

Målet opfyldt 8

Målet delvist opfyldt 2

Målet ikke opfyldt 4

Afventer Uddannelses- og Forskningsministeriets
offentliggørelse af data 1

Aarhus Universitet indgik i januar 2015 udviklingskontrakt med 
Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2015-2017. 
Kontrakten omfattede ni mål, hvoraf de fem første var pligtige 
mål, fastsat af ministeren, og de sidste fire selvvalgte mål.  

29. juni 2016 blev der, på foranledning af uddannelses- og forsk-
ningsministeren, indgået et tillæg til udviklingskontrakten. Tillægget 
omfatter to elementer: 
• Mål 5, Øget social mobilitet – flere talenter i spil, er udgået 
• Et nyt pligtigt mål 10, Øget regionalt vidensamarbejde 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne
Aarhus Universitet har et stærkt fokus på at fastholde og vide-
reudvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale 
standarder. 

2. Større relevans og øget gennemsigtighed
Aarhus Universitets vigtigste bidrag til samfundet er dimittenderne, 
der både nationalt og internationalt indtager væsentlige positioner 
og skaber værdi. Det gør de på baggrund af stærke fagligheder 
fra forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet.   

3. Bedre sammenhæng og samarbejde
Aarhus Universitets ønsker at sætte fokus på bedre sammenhænge 
i uddannelsessystemet, vertikalt og horisontalt, og dermed skabe 
et mere fleksibelt og samlet uddannelsessystem. 

4. Styrket internationalisering
Aarhus Universitet prioriterer internationalisering af uddannelses- 
og forskningsmiljøerne højt. Internationaliseringen skal bidrage 
til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. 

5.	Øget	social	mobilitet	–	flere	talenter	i	spil
Målet er udgået af udviklingskontrakten. 

6. Et forskningsintensivt universitet
Forskning er en hovedhjørnesten for Aarhus Universitet og udgør 
grundlaget for universitetets øvrige kerneaktiviteter. 

7. Tiltrækning af eksterne forskningsmidler  
Fra et stærkt udgangspunkt vil Aarhus Universitet i de kommende 
år forøge den forskningsmæssige kvalitet og aktivitet. For at indfri 
denne ambition er det en afgørende forudsætning at fastholde og 
yderligere udbygge niveauet for eksterne bevillinger og dermed 
sikre fleksibilitet og frirum for forskningsaktiviteterne. 

8. Talentudvikling 
Aarhus Universitets evne til at finde og udvikle de største forsker-
talenter er med til at sikre det danske vidensamfund en betydelig 
talentmasse. 

9. Samarbejde med det omgivende samfund
Aarhus Universitet ønsker at bringe viden i anvendelse gennem 
tætte, længerevarende og innovative relationer med det omgi-
vende samfund. Målet er at skabe økonomisk, kulturel og tekno-
logisk værdi både for samfundet og universitetet. 

10. Øget regionalt vidensamarbejde
Aarhus Universitet sætter med dette målepunkt fokus på et spe-
cifikt element af samarbejdet med det omgivne samfund. Der 
sættes således et supplerende og særskilt fokus på styrkelse af 
det regionale vidensamarbejde gennem universitetets relationer 
til små og mellemstore virksomheder.

Der er tale om en enkel og klar udviklingskontrakt. For hvert af 
målene er der ét til tre målepunkter. Valget af udviklingskontraktens 
målepunkter er kendetegnet ved at være centrale pejlemærker 
for universitetets overordnede mål. Tilsvarende er måltallene 
fastlagt ud fra en ambitiøs, men realistisk, vurdering af fremdriften 
på de enkelte områder. 

I den efterfølgende skematiske afrapportering redegøres for re-
sultaterne for 2016, og der knyttes bemærkninger af såvel teknisk 
som faglig karakter til en række af målepunkterne. 

BERETNING
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1. Bedre kvalitet i uddannelserne 

1.1 Studerendes tilfredshed med deres studium
2014 2015 2016 2017

Mål - - 89 %

Resultat 88 % - - 

Bemærkning: Der er ikke fastsat mål for 2016 i udviklingskontrakten. 

I 2016 er der gennemført en studiemiljøundersøgelse. Selve dataindsamlingen er gennemført i efteråret 2016, 
og resultaterne af undersøgelsen foreligger i foråret 2017. I forbindelse med dataindsamlingen er gennemført 
en række tiltag fra en målrettet kommunikationsindsats til studenterdrevne initiativer med henblik på at øge 
svarprocenten og dermed validiteten af undersøgelsens resultater. Indsatsen har båret frugt og ført til en frem-
gang fra 40 pct. i 2014 til 46 pct., hvilket svarer til, at yderligere 1844 studerende har besvaret undersøgelsen. 

Der er siden sidste undersøgelse indført en række reformer, hvor særligt fremdriftsreformen kombineret med 
den meget markante relevansdebat i medierne, må forventes at have haft en potentiel negativ indflydelse 
på de studerendes stressniveau og dermed den overordnede oplevelse af tilfredshed. 

1.2 Undervisningsaktivitet; udbudte timer
 2015 2016 2017

Mål 82 % 
(efterårssemesteret)

100 % 
(forårs- og  
efterårssemesteret)

Resultat 78 % 
(efterårssemesteret)

82 % 
(efterårssemesteret) 

Bemærkning: Målet for 2016 er nået. 

1.3 Tidssvarende undervisningsforløb og -afvikling

2015 2016 2017

Mål Fokus: 
Ny fælles E-læringsplat-
form (Black Board) er 
tilgængelig for min. 95 % 
af alle bachelor- og kan-
didatuddannelser

Fokus: 
Min. 85 % af alle fast-
ansatte undervisere 
har fået tilbud om at 
udvikle deres kom-
petencer i brugen af 
Black Board i under-
visningen

Fokus: 
Alle fakulteter har udar-
bejdet en handleplan 
for, hvordan og hvilke 
undervisningselementer 
der kan gentænkes og 
redesignes ved hjælp af 
Black Board eller andre  
relevante teknologier. 

Resultat Black Board er indlæst til 
alle potentielle brugere 
blandt bachelor- og kan-
didatstuderende. 

Alle fastansatte un-
dervisere har i 2016 
fået tilbud om at 
udvikle deres kom-
petencer i brugen af 
Black Board i under-
visningen.

Bemærkning: Målet for 2016 er nået.  

BERETNING
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2. Større relevans og øget gennemsigtighed 

2.1 Overgang til arbejdsmarkedet opgjort gennem analyser af ledigheden efter afsluttet kandidatgrad
2013 2015 2016 2017

Mål Fastholde niveau svarende 
til landsgennemsnit

Fastholde niveau svarende 
til landsgennemsnit

Fastholde niveau svarende 
til landsgennemsnit

Resultat 12 % (= landsgennemsnit) 12 % (= 1 %-point bedre end 
landsgennemsnit)

11 % (= 1 %-point bedre end 
landsgennemsnit)

Bemærkning: Målet for 2016 er nået. 

3. Bedre sammenhæng og samarbejde 

3.1 Aarhus Universitets andel af universitetssektorens kandidatstuderende, der optages på baggrund af 
3.1 en bachelor- eller professionsgrad fra andre danske uddannelsesinstitutioner

2013 2015 2016 2017

Mål 24 % 23 % 22 %

Resultat 25 % 25 % 26 %

Bemærkning: Målet for 2016 er nået. 

3.2 Antal indskrevne ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet i samarbejde med en professionshøjskole
2013 2015 2016 2017

Mål 44 47 50

Resultat 38 64 60

Bemærkning: Målet for 2016 er nået. 

BERETNING
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4. Styrket internationalisering  

4.1 Aarhus Universitets andel af universitetssektorens fulldegree studerende  
(udenlandske studerende på hele uddannelser)

2013 2015 2016 2017

Mål 17 % 18 % 19 %

Resultat 17 % 14 % 14 %

Bemærkning: Målet for 2016 er ikke nået. 

Som det allerede blev fremhævet i årsrapport 2015, modarbejdes indsatsen for at øge antallet af internationale 
studerende af dimensioneringen på uddannelserne, der blev indført efter indgåelsen af udviklingskontrakten. 
Dette er en særlig udfordring for Aarhus Universitet sammenlignet med de øvrige universiteter, da universitetet 
har den relativt største andel humanistiske og pædagogiske kandidatstuderende. I udgangspunktet var knap 
30 pct. af de full-degree studerende på Aarhus Universitet indskrevet på Arts, som er det fakultet, der er i 
videst omfang er underlagt dimensionering. Det er således et forhold, som Aarhus Universitet ikke kontrollerer. 

Aarhus Universitet har igangsat en række initiativer, som forventes at have en positiv effekt, men universitetet 
forventer ikke at dette vil kunne kompensere effekten af dimensioneringen.

Aarhus Universitet har blandt andet fastsat en tidligere ansøgningsfrist for oversøiske ansøgere og nedsat tuition 
fee på en lang række uddannelser. Der er endvidere indført et ansøgningsgebyr for at højne kvaliteten af de 
modtagne ansøgninger. Aarhus Universitet har også styrket den løbende kommunikation med ansøgerne. 

5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil
Målet er udgået.

6. Et forskningsintensivt universitet 

6.1 Forskningsimpact i det internationale forskersamfund
2013 2015 2016 2017

Mål 1,34 1,35 1,35

Resultat 1,34 1,35 1,28

Bemærkning:  Målet for 2016 er ikke nået. Aarhus Universitet har konstateret et fald i forskningsimpact, der ikke 
er tilfredsstillende. Der har været iværksat drøftelser af, hvordan universitetet på sigt genetablerer det meget 
høje niveau i forskningsimpact, der har gjort sig gældende frem til 2015. Et helt centralt element heri er at 
styrke rekrutteringen af topforskere. Endvidere skal der fastholdes et fortsat fokus på en publikationsstrategi, 
der prioriterer publiceringer af høj videnskabelig kvalitet. 

BERETNING
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6.2 Forskningsproduktion målt ved BFI-publikationspoint
2013 2015 2016 2017

Mål 6.225 6.350 6.475

Resultat 5.984 6.436 6.241

Bemærkning: Som det blev oplyst i årsrapport 2015, var 2015-opgørelsen fejlbehæftet fra Forskning- og 
Innovationsstyrelsens side. Denne fejl er efterfølgende korrigeret, og 2015-tallet er justeret fra 6.772 til det 
korrekte 6.436. 

Målet for 2016 er ikke nået. Aarhus Universitet har konstateret et fald i produktionen af BFI-publikationspoint, 
der ikke er tilfredsstillende. Det er universitetets vurdering, at faldet blandt andet kan skyldes, at universitetets 
forskere i perioden har haft forøget fokus på at ansøge om eksterne forskningsmidler. Inden for den kliniske 
forskning, har der desuden været stort pres på forskerne i forhold til at løse andre kliniske opgaver.
 
Bl.a. foranlediget af det konstaterede fald har man iværksat drøftelser af, hvordan universitetet styrker re-
krutteringen af topforskere. Disse initiativer må forventes på sigt at forøge produktionen. Endvidere er der i 
2017 planlagt kursusaktiviteter, især målrettet ph.d.-studerende, om publicering, hvilket tilsvarende forventes 
at bidrage til en øget BFI-produktion. 

7. Tiltrækning af eksterne forskningsmidler

7.1 Tiltrækning af eksterne forskningsmidler fra danske kilder
2014 2015 2016 2017

Mål 1.400 mio. kr. 1.450 mio. kr. 1.500 mio. kr.

Resultat 1.358 mio. kr. 1.435 mio. kr. 1.421 mio. kr. 

Bemærkning: Målet for 2016 er ikke nået. Resultatet er påvirket af nedgangen i statslige forskningspuljer på 
finansloven for 2016. Når forskningsmidlerne generelt er under pres kan det desuden medføre en tendens 
til, at forskningsmiljøerne er tilbageholdende med forbrug. Det samlede forbrug af eksterne forskningsmidler 
fra danske kilder ligger 2 pct. under måltallet og det samlede forbrug af eksterne midler er i 2016 0,1 pct. 
lavere end 2015.

7.2 Tiltrækning af eksterne forskningsmidler fra udenlandske kilder
2014 2015 2016 2017

Mål 220 mio. kr. 230 mio. kr. 240 mio. kr.

Resultat 210 mio. kr.  252 mio. kr. 260 mio. kr. 

Bemærkning: Målet for 2016 er nået.

BERETNING
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9.2 Antal forskningsaftaler med virksomheder
2013 2015 2016 2017

Mål 420 440 460

Resultat 381 438 519

Bemærkning: Bemærkning: Målet for 2016 er nået.

8. Talentudvikling

8.1 Ph.d.ers overgang til arbejdsmarkedet opgjort gennem analyser af jobsituationen 4-19 måneder 
8.1 efter erhvervet ph.d.-grad

2013 2015 2016 2017

Mål Fastholde niveau i forhold 
til landsgennemsnit

Fastholde niveau i forhold 
til landsgennemsnit

Fastholde niveau i forhold 
til landsgennemsnit

Resultat 92 % (landsgennemsnit) n/a n/a

Bemærkning: Afventer Uddannelses- og Forskningsministeriets offentliggørelse af beskæftigelsesundersøgelsen.

8.2 Antal studerende der deltager i frivillige spor for særligt talentfulde og motiverede studerende 
2013 2015 2016 2017

Mål 300 400 500

Resultat 244 335 380

Bemærkning: Målet er delvist opfyldt. 

Der har de seneste år været en betydelig stigning i antallet af studerende, der deltager i frivillige spor for særligt 
talentfulde og motiverede studerende. Det meget ambitiøse mål for 2016 er imidlertid kun næsten opfyldt, bl.a. 
fordi det på visse områder har vist sig vanskeligt at tiltrække det forventede antal studerende.   

9. Samarbejde med det omgivne samfund

9.1 Det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler med det omgivende samfund
2014 2015 2016 2017

Mål 940 mio. kr. 955 mio. kr. 965 mio. kr.

Resultat 937 mio. kr. 961 mio. kr. 954 mio. kr.

Bemærkning: Målet er delvist opfyldt.

BERETNING
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10. Øget regionalt vidensamarbejde 

10.1. Studerende der indgår i projektforløb i virksomheder i løbet af deres studieforløb  
8.1     på AU Campus Herning  

2015 2016 2017

Mål 60 80

Resultat 40 421

Bemærkning: Målet for 2016 er nået. 

Udgangspunktet for 2015 vedrører de tre uddannelser Global Management Manufacturing (GMM), cand.merc. 
i Marketing og Business Innovation og cand.polyt. i Teknologibaseret Forretningsudvikling på AU Campus 
Herning. Måltallene for 2016 og 2017 omhandler alle uddannelser.

Måltallene har vist sig at underestimere det faktiske aktivitetsniveau. Der har været et stigende fokus på, at 
studerende udarbejder opgaver i samarbejde med en virksomhed på alle semestre hvilket betyder, at stort 
set alle Business Development Engineerstuderende (BDE) på AU Campus Herning nu indgår i praktik i virk-
somheder eller udarbejder semesteropgaver eller bachelor- og masterafhandlinger i tæt samarbejde med 
en virksomhed. Det stigende antal BDE-studerende har yderligere bidraget til det positive resultat. 

BERETNING
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3. REGNSKAB
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aarhus Universitet er aflagt i overensstemmelse 
med Finansministeriets retningslinjer  og Bekendtgørelse nr. 1063 
af 30. juni 2016 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Materielle anlægsaktiver afskrives normalt over den forventede 
brugstid, men aktiver kan efter konkret vurdering i stedet afskrives 
over den økonomiske levetid.

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske 
kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de ind-
tjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende beløb, 
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil fragå universitetet, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer 
anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens 
kurs. Gevinster og tab, der opstår på grund af forskelle mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes 
i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed 
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til 
balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og 
transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.

Selskabsskat og udskudt skat 
Universitetet er ikke skattepligtigt.

Indtægter
Universitetet er omfattet af Universitetsloven og modtager som 
følge heraf tilskud fra staten. De statslige tilskud udbetales i tolv-
tedelsrater hver måned på baggrund af de prognosticerede 
studenterårsværk og indregnes i den periode, de modtages. Hvert 
år i oktober opgøres de faktuelle studenterårsværk, og acontobe-
talingerne justeres. Tilskud fra staten vedrørende myndighedsbe-
tjening indregnes i den periode, de modtages. Modtagne eksterne 
tilskud og tilsagn herom, herunder indtægter fra samarbejdsaftaler, 
indregnes som indtægt i takt med, at omkostningerne afholdes. 
Deltagerbetaling ved åben uddannelse indregnes som indtægt 
i den periode, de vedrører. Salg i øvrigt og kontantsalg indregnes 
som indtægt på faktureringstidspunktet. 

Omkostninger
På omkostningssiden er medtaget de omkostninger, der er med-
gået til årets løbende aktiviteter.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og reali-
serede og urealiserede valutakursreguleringer.
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Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Som en integreret del af Aarhus Universitets virksomhed pågår 
der til stadighed en omfattende forskning. Som altovervejende 
hovedregel er denne forskning ikke kommerciel, og de hermed 
forbundne omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt 
med, at omkostningerne afholdes.

Alene omkostninger til opfindelser, hvor det er muligt at påvise 
en sammenhæng mellem afholdte omkostninger og fremtidig 
indtjening, aktiveres.

Opfindelser, patenter og licenser måles til kostpris med fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger eller en eventuel lavere 
genindvindingsværdi og afskrives over enten rettighedens løbetid, 
som typisk udgør 20 år, eller en kortere økonomisk levetid.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
It-softwarelicenser måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede af- og nedskrivninger og afskrives over aftaleperioden, dog 
maksimalt 3 år.

Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger, indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og 
maskiner, transportmateriel samt inventar og it-udstyr måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Donerede bygninger overtaget fra staten måles ved første ind-
regning til genanskaffelsespriser på grundlag af en vurdering 
foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte 
tilknyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart 
til at blive taget i brug.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 100.000 omkost-
ningsføres i anskaffelsesåret.

Aktiver afskrives normalt over den forventede brugstid (jf. nedenfor). 

Såfremt aktivet ud fra en konkret vurdering har en kortere økono-
misk levetid, kan aktivet i stedet afskrives over den økonomiske 
levetid. 

Tab og gevinst ved salg eller skrotning af anlægsaktiver indregnes 
i resultatopgørelsen under posten af- og nedskrivninger.

Anlægsaktiver modtaget som donationer
Aarhus Universitet anskaffer løbende anlægsaktiver for midler 
fra tilskudsfinansieret virksomhed. Projekterne finansieres af EU, 
virksomheder, staten, legater og privatpersoner. Anlægsaktiverne 
afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis.

Som modpost til de indregnede anlægsaktiver indregnes en 
periodeafgrænsningspost, der benævnes ”Periodiserede do-
nationer”. Denne post opløses og indregnes i resultatopgørelsen 
som indtægt i takt med afskrivningen af de anlægsaktiver, den 
vedrører. Herved udlignes resultateffekten af afskrivningerne af 
anlægsaktiver modtaget via tilskudsfinansieret virksomhed.

Samlinger og kunstværker
Universitetet har modtaget betydelige samlinger og kunstværker 
fra forskellige givere gennem tiden. Disse anses ikke for at have 
en økonomisk målbar værdi for Aarhus Universitet, og universitetet 
påtænker ikke at sælge nogen af dem. Samlingerne og kunst-
værkerne er af denne årsag ikke indregnet med nogen værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger, hvorved menes beholdninger, der kan sælges 
og indgår i aktiv produktion, måles til kostpris efter FIFO-metoden 
eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisa-
tionsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som 
forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag 
af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsvær-
dien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 
udvikling i forventet salgspris.

Besætninger er værdiansat i henhold til TSS-cirkulærer omhand-
lende normalhandelsværdier.

Omkostningsvarer indregnes ikke i balancen, idet den samlede 
værdi ikke er væsentlig, og beholdningerne har stort set samme 
niveau fra år til år.

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger 10-50 år

Indretning af lejede lokaler Lejeperioden/maks. 10 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-20 år

Transportmateriel 5-30 år

Inventar og it-udstyr 3 år
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Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller 
en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende 
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Ned-
skrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering 
af de enkelte tilgodehavender.

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter
I det omfang, Aarhus Universitet afholder omkostninger til akti-
viteter, som er tilskudsdækkede i henhold til aftalerne, men hvor 
tilskuddene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som 
Aarhus Universitet har erhvervet ret til som tilgodehavender fra 
igangværende tilskudsaktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver og som er en del 
af likviditetsberedskabet, omfatter børsnoterede obligationer, der 
måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres 
på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet som følge af 
en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives 
økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Langfristet gæld
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter 
indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende 
perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at for-
skellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i 
resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsent-
lighed svarer til nominel værdi.

Skyldige feriepenge
Regnskabsposten omfatter såvel skyldige feriepenge som ferie-
pengeforpligtelsen.

Periodiserede donationer 
Som omtalt under materielle anlægsaktiver indregnes værdien 
af anlægsaktiver anskaffet for midler fra tilskudsfinansieret virk-
somhed. Modposten til anlægsaktiverne er en periodisering 
af donationens værdi, som indtægtsføres lineært over samme 
periode som de tilhørende anlægsaktiver afskrives, således at 
resultatopgørelsen netto ikke påvirkes af de omkostningsførte 
afskrivninger.

Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende 
tilskudsaktiviteter
Forudbetalte bundne tilskud vedrører igangværende tilskuds-
aktiviteter, som er modtagne tilskud til dækning af endnu ikke 
afholdte omkostninger. Til dækning af kapacitetsomkostninger 
ved tilskudsaktiviteter beregner Aarhus Universitet et vederlag 
for visse tilskud. Vederlaget indregnes som indtægt i takt med 
anvendelsen af tilskuddene.

Øvrige periodeafgrænsningsposter
Øvrige periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser om-
fatter øvrige modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt på 
drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse 
pengestrømme har påvirket årets likvide midler. I opgørelsen 
indgår værdien af obligationer sammen med likvide midler

REGNSKAB



29ÅRSRAPPORT 2016

3.2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R 2016 R 2015

 Ordinære driftsindtægter

 Tilskud til egen drift fra finansloven 4.110.400 3.989.133

 Eksterne midler 1.802.180 1.804.543

 Salg af varer og tjenesteydelser 490.638 485.593

 Ordinære driftsindtægter i alt 6.403.218 6.279.269

 Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

 Husleje 676.707 660.920

 Andre forbrugsomkostninger 74.490 94.396

 Forbrugsomkostninger i alt 751.197 755.316

 Personaleomkostninger 4.025.273 3.985.692

 Andre ordinære driftsomkostninger 1.313.675 1.340.525

Af- og nedskrivninger 153.550 144.335

 Ordinære driftsomkostninger i alt 6.243.695 6.225.868

 Resultat af ordinær drift 159.523 53.401

Andre driftsindtægter 0 124.490

Resultat	før	finansielle	poster 159.523 177.891

Finansielle poster

 Finansielle indtægter 58.344 19.479

Finansielle omkostninger 18.063 20.896

 Årets resultat 199.804 176.474
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3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Aktiver R 2016 R 2015

Anlægsaktiver

 Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 2.153 3.442

3.6.2 Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.153 3.442

 Materielle anlægsaktiver

 Grunde, arealer og bygninger 538.877 538.364

 Produktionsanlæg og maskiner 509.390 546.445

 Transportmateriel 51.764 50.055

 Inventar og it-udstyr 41.816 46.752

 Materielle anlægsaktiver under konstruktion 23.968 53.907

3.6.3 Materielle anlægsaktiver i alt 1.165.815 1.235.523

 Anlægsaktiver i alt 1.167.968 1.238.965

 Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 7.699 7.058

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 172.326 200.299

 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 750.899 696.222

 Øvrige tilgodehavender 85.250 117.670

 Periodeafgrænsningsposter 13.362 11.460

Værdipapirer 1.632.435 1.135.270

 Likvide beholdninger 324.812 351.971

 Omsætningsaktiver i alt 2.986.783 2.519.950

 Aktiver i alt 4.154.751 3.758.915

DKK 1.000

Note Passiver R 2016 R 2015

 Egenkapital i alt 847.328 647.525

3.6.4 Hensættelser i alt 37.191 27.719

3.6.5 Kreditforeningsgæld 23.134 25.063

3.6.6 Periodiserede donationer 378.686 415.436

Langfristet gæld i alt 401.820 440.499

Kortfristet gæld

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 304.957 406.658

 Skyldige feriepenge 553.898 547.171

 Anden gæld 166.431 98.590

 Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende tilskudsaktivitet 1.448.718 1.229.406

3.6.7 Øvrige periodiseringsposter 394.409 361.347

 Kortfristet gæld i alt 2.868.412 2.643.172

 Passiver i alt 4.154.751 3.758.915
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3.4 EGENKAPITALOPGØRELSE

DKK 1.000 Egenkapital 
i alt

Egenkapital i.h.t. årsrapporter 2015 647.524

Årets resultat 199.804

Egenkapital i alt 31. december 2016 847.328

      

3.6 NOTER TIL REGNSKABET

Note 3.6.1 Personaleforbrug

2012 2013 2014 2015 2016

Årsværk 7.992  8.217  8.028 7.866 7.853
      

3.5 PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 

DKK 1.000 R 2016 R 2015

Årets resultat 199.804 176.474

Tilbageførsel	af	poster	uden	likviditetseffekt:

Af-/nedskrivninger på anlægsaktiver inkl. gevinst ved salg 153.550 19.845

Årets indtægtsførsel af donationer -57.843 -52.643

Ændringer af hensættelser 9.472 -16.161

Ændring i tilgodehavender mv. 3.171 82.352

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 225.242 -68.808

Pengestrøm fra driftsaktivitet 533.396 141.059

Køb af immaterielle anlægsaktiver -216 -2.682

Køb af materielle anlægsaktiver -85.165 -150.135

Salg af anlægsaktiver 2.828 216.124

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -82.553 63.307

Tilgang af donationsforpligtelse 21.092 71.858

Afdrag på langfristet gæld -1.929 -28.832

Pengestrøm	fra	finansieringsaktivitet 19.163 43.026

Ændring i likvide beholdninger 470.006 247.392

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 1. januar 1.487.242 1.239.850

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 31. december 1.957.248 1.487.242
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Note 3.6.2 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Færdiggjorte  

udviklings- 
projekter

Erhvervede kon-
cessioner, paten-

ter, licenser mv.

Immaterielle  
anlægsaktiver 

under 
konstruktion

I alt

Kostpris pr. 1.1.2016 943 8.935 1.929 11.807

Tilgang 0 2.145 -1.929 216

Overført 0 -216 216 0

Afgang 0 -919 0 -919

Kostpris pr. 31.12.2016 943 9.945 216 11.104

Afskrivninger pr. 1.1.2016 943 7.422 0 8.365

Årets afskrivninger 0 1.505 0 1.505

Afskrivninger på solgte aktiver 0 -919 0 -919

Afskrivninger pr. 31.12.2016 943 8.008 0 8.951

Regnskabsmæssig værdi 0 1.937 216 2.153

Afskrivningsperiode/år 20 3

Note 3.6.3 Materielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Grunde,  

arealer og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Transport- 
materiel

Inventar  
og it-udstyr

Materielle  
an lægs ak tiver  

under konstruktion

I alt

Kostpris pr. 1.1.2016 659.521 1.396.229 93.487 253.630 53.907 2.456.774

Tilgang 6.617 51.885 5.400 21.264 19.756 104.922

Overført 16.823 10.042 810 2.263 -49.694 -19.756

Afgang -3.574 -32.888 -2.801 -42.974 0 -82.237

Kostpris pr. 31.12.2016 679.387 1.425.268 96.896 234.183 23.969 2.459.703

Afskrivninger pr. 1.1.2016 121.157 849.784 43.431 206.879 0 1.221.251

Årets afskrivninger 22.401 94.474 4.441 28.416 0 149.732

Afskrivninger på solgte aktiver -3.048 -28.379 -2.741 -42.928 0 -77.096

Afskrivninger pr. 31.12.2016 140.510 915.879 45.131 192.367 0 1.293.887

Regnskabsmæssig værdi 538.877 509.389 51.765 41.816 23.969 1.165.816

Afskrivningsperiode/år 10-50 år 5-20 år 5-30 år 3 år

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 1.165.816 er TDKK 377.855 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6

Universitetets ejerskab af den overdragede ejendom, som oprindeligt tilhørte HIH, forventes overdraget til BYGST i 2017. Den bogførte værdi af ejendommen udgør 
31. december 2016 TDKK 58.506

 
Den	offentlige	ejendomsvurdering	på	grunde,	arealer	og	bygninger,	jf.	seneste	årsomvurderinger	2014	og	2015
Bygningsværdi 415.835

Grundværdi 73.066

Offentlig	vurdering	i	alt 488.901

Ejendom,	hvor	der	ikke	er	foretaget	særskilt	offentlig	vurdering.	Bogført	værdi	udgør 3.800

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 2.153 er TDKK  830 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6.
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Note 3.6.4 Hensættelser
DKK 1.000 R 2016 R 2015

Reetableringsforpligtelser vedr. indretning af lejede lokaler 3.926 3.875

Åremålsstillinger og aftalt fratrædelse mv. 14.832 11.134

Projekthensættelser 3.133 3.132

Andre hensættelser 15.300 9.578

Hensættelser i alt 37.191 27.719

Note 3.6.5 Kreditforeningsgæld
DKK 1.000

Langfristet gæld afdrages over følgende perioder R 2016 R 2015

Inden for 1 år 2.115 1.929

Mellem 1 og 5 år 8.478 7.807

Efter 5 år 12.540 15.327

Kreditforeningsgæld i alt 23.133 25.063
 
Lån i HIH ejendom TDKK 23.133 forventes indfriet ved overdragelse af ejendom til BYGST i 2017.

Note 3.6.6 Periodiserede donationer
Periodiserede donationer fordeler sig således på aktivtyper:

DKK 1.000 Erhvervede konces-
sioner, patenter,  

licenser mv.

Grunde,  
arealer og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Transport-
materiel

Inventar 
og   

it-udstyr

Anlægsaktiv 
under  

konstruktion

I alt

Periodiserede donationer 1.1.2016 1291 45.637 312.969  29.583 4.961 20.995 415.436

Overførsel 0 0 11.293 0 1.648 -12.941 0

Modtagne donationer 0 0 20.460 0 2.689 0 23.149

Indtægtsførte donationer -461 -1.170 -49.880 -1094 -5.237 0 -57.842

Afhændede donationer 0 0 -2.058 0  0 0 -2.058

Periodiserede donationer 31.12.2016 830 44.467 292.784 28.489 4.061 8.054 378.685

Periodiserede donationer indtægtsføres i følgende perioder:

Inden for 1 år 49.506

Mellem 1 og 5 år 167.822

Efter 5 år 161.357

Periodiserede donationer 31.12.2016 i alt 378.685

Note 3.6.7 Øvrige periodiseringsposter
DKK 1.000 R 2016 R 2015

Forudindbetaling af tilskud 2017 fra UFM 332.439 307.540

Andre forudindbetalinger 61.970 53.807

Øvrige periodiseringsposter i alt 394.409 361.347

REGNSKAB
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Note 3.6.10 AU’s samlede omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter
DKK 1.000 R 2016 R 2015

Studenteridræt og øvrige studenteraktiviteter

Studenteridræt   935 954

Øvrige studenteraktiviteter  16 15

Studenteraktiviteter i alt  951 969

Studenterpolitiske aktiviteter

Studenterrådet/Studenterlauget/De studerendes Råd  1.208 1.249

Konservative Studenter  47 48

Frit Forum  147 150

Liberale Studenter 0 0

Studenterpolitiske aktiviteter i alt  1.402 1.447

I alt  2.353 2.416

Note 3.6.11 Oplysninger om fonde, organisationer og lignende, som universitetet har særlige samarbejder med  
af ikke-kommerciel karakter  
Aarhus Universitet har samarbejde af ikke-kommerciel karakter med Aarhus Universitets Forskningsfond, Incuba Science Park, CAPNOVA, 
Agro Business Park, Agro Food Park, Folkeuniversitetet, Studenterhus Aarhus, Center for Erhvervsforskning, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, 
Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Jægerforbund. Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, 
Studenterhusfonden, Orion Planetariet i Jels og de danske institutter i Athen og Damaskus.

REGNSKAB

Note 3.6.8 Forbrug af midler til fripladser og stipendier i perioden 1. september 2015 til 31. august 2016 
DKK 1.000

Forbrug

Antal indskrevne studerende på 
hele eller delvise fripladser 

Antal modtagere af stipendier Forbrug af fripladser (kr.) Forbrug af stipendier (kr.) 

Takst 1 101 63 2.573 5.436

Takst 2 1 0 660 0

Takst 3 38 17 1.340 1.701

 I alt 140 80 4.573 7.137

Regnskab

År Overført fra Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser (kr.)

Overført overskud vedr. uden-
landske betalingsstuderende (kr.) 

Forbrug i regnskabsåret (kr.) Resultat (kr.) 

2016 9.756 246 11.352 -1.350

Note 3.6.9 Stipendier til særligt talentfulde studerende for studieårene 2015/2016 og 2016/2017
DKK 1.000

År Antal stipendiater Tilskud fra UDS (kr.) Forbrug i regnskabsåret (kr.)

2015 0 1.200 0

2016  (1. august 2016 til 31. december 2016) 7 2.600 377

Virksomhedstilknytningen sker på 2. studieår. AU optog de første studerende på programmerne for særligt talentfulde studerende ved sommeroptaget 2016,  
så ingen af dem er endnu nået til deres 2. studieår.
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Note 3.6.14 Eventualforpligtelser
Nogle af de ansatte medarbejdere er tjenestemænd, som Aarhus Universitet har en forpligtelse til at betale rådighedsløn i op til 36 måneder, såfremt de opsiges. 
Den samlede maksimale forpligtelse udgør TDKK 85.218. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er afdækket ved løbende indbetaling af pensionsbidrag til  
pensionskasser. 

For lønnede ph.d.-stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i indskrivningsperioden. Forpligtelsen kan blive aktuel, såfremt lønudgifterne ikke  
dækkes af de virksomheder eller institutioner, med hvilke der er indgået uddannelsesaftaler.

Aarhus Universitet er omfattet af statens selvforsikringsprincip.

Såfremt universitetet vælger at nedlægge centeret ”Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning” eller vælger at ophøre med at udbyde godkendte uddannelser  
i tilknytning til centeret, har Uddannelses- og Forskningsministeriet krav på et beløb svarende til nettooverdragelsessummen ved sammenlægningen med  
universitetet pr. 1. januar 2006 på TDKK 52.499 reguleret efter særlige retningslinjer, herunder forskel i bygningernes handelsværdi og bogførte værdi. Delvis  
ophør af uddannelser medfører, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har et forholdsmæssigt krav. Uddannelses- og Forskningsministeriet  kan godkende  
ændringer i uddannelserne omfattet af sammenlægningen 1. januar 2006, uden at universitetet helt eller delvist skal betale den regulerede nettooverdragelses-
sum til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Aarhus Universitet har stillet garanti på TDKK 1.722 overfor Styrelsen for Videregående Uddannelse i forbindelse med indgåelse af kontrakt om ”Det regionale  
Studievalg for Østjylland”. Garantien er gældende til den 1. november 2018.

Aarhus Universitet skal drive forskning på Villum Research Station i Nordøstgrønland, indtil kontrakten udløber 1. januar 2025. På dette tidspunkt har Aarhus  
Universitet en reetableringsforpligtelse, såfremt Grønlands Selvstyre ikke ønsker at videreføre samarbejdsaftalen, og såfremt Aarhus Universitet ikke ønsker at drive 
forskning på stationen efter denne dato. Dette anses ikke for overvejende sandsynligt at blive udfaldet.

Note 3.6.13 Eventualaktiver
Universitetet råder helt eller delvist over retten til visse opfindelser og patenter. Værdien af disse patenter og opfindelser er usikker, og der foreligger ikke  
et tilstrækkeligt grundlag for indregning heraf.

Note 3.6.12 Kontraktlige forpligtelser 
Aarhus Universitet har huslejeforpligtelser med uopsigelighedsperioder indtil 1. januar 2036.

Forpligtelserne har følgende forløb:

DKK 1.000 Lejeforpligtelser

Inden for 1 år  445.499

Mellem 1 og 5 år     893.424

Efter 5 år     616.187

Lejeforpligtelser i alt 1.955.110

REGNSKAB

Note 3.6.15 Pantsætninger
Kreditforeningsgæld er sikret ved pant i Aarhus Universitets ejendomme med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016 på TDKK 23.133.
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Note 3.6.16 Kapitalandele
DKK 1.000

Aarhus  Universitet har ejerandele i følgende selskaber: Indskud og erhvervelse

Selskab 2016 Akkumuleret Samlede selskabskapital (nom.kr.) AU’s ejerandel i %

SIMHERD A/S 0 145 500 29,00

TEGNOLOGY ApS 0 34 267 12,90

PLEURATECH ApS 0 5 125 4,00

Combat Stroke ApS 0 3 110 2,35

Brincker Dynamics ApS 0 8 80 10,00

Methyl Detect 13 13 50 25,40
 
Kapitalandele er indregnet i regnskabet til kr. 0. Universitetet har ikke i 2016 haft indtægter eller omkostninger vedrørende ovennævnte selskaber efter stiftelsen.

Note 3.6.17 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed   
DKK 1.000 2013 2014 2015 2016

Indtægter  103.525  120.645  133.372  132.222 

Direkte og indirekte omkostninger  92.855  108.505  126.827  126.788 

Resultat  10.670  12.140  6.545 5.487

Akkumuleret resultat fra og med 2007 *)  74.569  86.709  93.254  98.688 
  
*) Akkumuleret resultat omfatter resultaterne fra 2007 og frem. Kilden til oplysningerne i 2007 er de fusionerede institutioners individuelle årsrapporter. Danmarks  
Miljøundersøgelser (DMU) opererede med ét delregnskab i 2007. Der er derfor ikke medtaget indtægter fra indtægtsdækket virksomhed i DMU i 2007.

REGNSKAB

Note 3.6.18 
Universitetet modtog d. 14. december 2015 en bevilling på 2,4 mio. kr. som ekstraordinært tilskud til realisering af effektiviseringspotentialer.   
Midlerne er anvendt i 2016 på en særlig indsats i f.t. drifts- og procesoptimering i enhedsadministrationen.
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4. BILAG

4.1 OPGØRELSE AF VIRKSOMHEDSTYPER  (DELREGNSKABER)
 DKK 1.000 Alle  

delregnskaber
DR1:

Almindelig
virksohed

DR 2:
Indtægts-

dækket
virksom-

hed

DR 3:
Rets-

medicin

DR 4:
Tilskuds-

finansieret
forskning

DR 5:
Andre 

tilskudsfi-
nansierede 
aktiviteter

DR 6: 
Uddan- 

nelses
forskning

Indtægter

Finanslovstilskud  4.110.400  4.111.985  -1.585 

Eksterne tilskud  1.802.180  -21  1.676.739  125.462 

Salg og øvrige driftsindtægter  490.638 304.489  132.222  47.181  4.050  2.669  28 

Indtægter i alt 6.403.218 4.416.453  132.222  47.181  1.680.788  128.131  -1.557 

Omkostninger

Lønninger  4.025.273  3.012.103  55.993  22.442  899.458  35.029  248 

Husleje  676.707  664.720  534  5.293  5.526  633 

Øvrige driftsomkostninger 1.388.165 497.880  70.143  14.085  715.580  92.282  -1.805 

Afskrivninger  153.550  89.763  118  3.891  59.683  95 

Omkostninger i alt 6.243.695 4.264.466  126.788  45.711  1.680.247  128.039  -1.557 

Resultat af ordinær drift 159.523 151.987  5.434  1.470  541  92  0 

      Finansielle indtægter  58.344  58.344 1

      Finansielle omkostninger 18.063  17.982  -53 5  124  5 0

Finansielle poster i alt  40.281 40.362  53  -5  -124  -5  -0 

Årets resultat 199.804  192.349  5.487  1.465  417  87  -0 

BILAG
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4.2 HOVEDNØGLETAL
Nr. Hovednøgletal R 2016 R 2015

Indtægter i mio. kr.

1 Uddannelse  1.980 1.845

2 Forskning  2.012 2.000

3 Eksterne midler  1.988  1.992

4 Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver  189 193

5 Basistilskud  39 46

6 Øvrige indtægter  235 202

Omkostninger i mio. kr. opdelt på formål 

7 Forskning * 3.159 3.178

8 Uddannelse * 2.111 2.060

9 Formidling og vidensudveksling * 277 276

10 Forskningsbaseret myndighedsbetjening * 369 376

11 Generel ledelse, administration og service 298 304

Personale (årsværk)

12 VIP  3.860 3.910

13 DVIP  494 455

14 TAP  3.499  3.501

Balance 

15 Egenkapital i mio. kr.  847 648

16 Balance i mio. kr. 4.155 3.759

17 Bygningsareal i alt (bruttoareal opgjort i m2)  675.216 676.560

Aktivitets- og produktionsoplysninger  
Studerende

18 Antal optagne på bacheloruddannelsen  7.219 7.228

19 Antal optagne på kandidatuddannelsen  5.846 5.487

20 Antal indskrevne studerende pr. 1.10.  34.497 36.517

21 STÅ-produktion  26.867 25.167

Færdiguddannede

22 Antal færdiguddannede bachelorer  4.914 4.589

23 Antal færdiguddannede kandidater  6.072 4.520

Åben og deltidsuddannelse

24 Antal årselever  1.211 1.236

25 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser  701 772

Internationalisering

26 Antal udgående studerende (udvekslingsstuderende)  2.021 1.262

27 Antal indgående studerende (udvekslingsstuderende)  1.004 960

28 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark  2.959 3.070

Forskeruddannelse

29 Antal indskrevne ph.d.-studerende  1.781 1.845

30 Antal optagne ph.d.-studerende (nyindskrevne)  473 528

31 Antal godkendte ph.d.-afhandlinger  497 471

Forsknings- og formidlingsresultater

32 Antal publikationer (bibliometrisk forskningsindikator) **  5.709 5.760 

33 Anmeldte patenter  17 20

34 Anmeldte opfindelser  71 72

35 Antal projekter med erhvervslivet  2.600 2.608

36 Antal eksterne projekter 5.008   5.143 

37 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr.   494 532

*) Omkostninger før fordeling af omkostninger til generel ledelse, administration og service.
**)  Antal publikationer 2015 er ændret ift. regnskab 2015 på grund af fejl opstået ved Forsknings- og Innovationsstyrelsens opgørelse af den bibliometriske  
 forskningsindikator i 2015.

REGNSKAB



39ÅRSRAPPORT 2016

Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) blev etab-
leret i 2010 som et resultat af den strategiske samarbejdsaftale 
mellem Danmark og Kina inden for forskning og uddannelse. 
De otte danske universiteters bidrag til SDC-samarbejdet bliver 
koordineret af det danske SDC kontor på Aarhus Universitet. 

I dag udbyder SDC kandidatuddannelser, faciliterer forsknings-
samarbejde inden for fem fokusområder, yder økonomisk støtte 
til ph.d.-forløb og arbejder for at styrke forbindelsen mellem forsk-
nings- og uddannelsesinstitutioner samt virksomheder i Danmark 
og Kina. 

Siden 2012 har SDC udbudt natur- og samfundsvidenskabelige 
kandidatuddannelser i Beijing, hvor hovedsageligt danske og 
kinesiske studerende hvert år optages. Siden 2012 er 699 stude-
rende blevet optaget, og i 2016 begyndte 54 studerende på en 
kandidatuddannelse ved SDC efter at være blevet optaget via 
et af de danske universiteter.

I perioden 2011-2016 har SDC ydet økonomisk støtte til 218 dan-
ske, kinesiske og internationale ph.d.-studerende, hvoraf en stor 
del bidrager til undervisningen på kandidatuddannelserne. I 
2016 blev 18 ph.d.-forløb igangsat med økonomisk støtte fra det 
danske SDC kontor. 

SDC-samarbejdet arbejder målrettet på at fremme mobiliteten 
for studerende og forskere mellem Kina og Danmark. I 2016 har 
det danske SDC kontor således ydet økonomisk støtte til cirka 
200 danske forskere, der har været i Kina for at undervise på en 
af SDC’s kandidatuddannelser eller forske i SDC-regi. 

SDC-samarbejdet har udviklet sig markant siden etableringen i 
2010 og for at sikre, at samarbejdet er rustet til fremtiden har et 
internationalt evalueringspanel, udpeget af den danske bestyrelse, 
i foråret 2016 gennemført en 360-graders evaluering af det danske 
bidrag til SDC. Evalueringspanelet konkluderede blandt andet, at 
samarbejdet mellem de otte danske universiteter, Chinese Aca-
demy of Sciences og University of Chinese Academy of Sciences er 
ambitiøst og unikt i internationalt perspektiv og besidder et enormt 
potentiale på langt sigt. En af de væsentligste styrker er det fælles 
dansk-kinesisk ejerskab og den beslutningsdygtighed, som har 

medvirket til, at der på få år er skabt en stærk samarbejdskultur 
og imponerende resultater. Samtidig har opbakningen fra begge 
landes myndigheder været afgørende for at kunne opnå så store 
resultater. Panelet fandt det endvidere imponerende, at det er 
lykkedes at engagere alle otte danske universiteter i samarbej-
det. Det har skabt helt nye kontaktflader mellem forsknings- og 
uddannelsesmiljøer i Danmark og har samtidig bidraget til at gøre 
den danske side til en attraktiv partner i samarbejdet. SDC er nu 
igennem opstartsfasen og udvikler sig til en egentlig institution 
og konsoliderer derfor aktiviteterne. 

Den internationale evaluering mundede også ud i en række an-
befalinger inden for bl.a. uddannelse, ph.d.-forløb og forskning. 
På den baggrund har det danske SDC-sekretariat udarbejdet 
en række handlingsplaner for de enkelte områder for at sikre, 
at SDC fortsætter udviklingen og føres skridtet videre. Nogle af 
fokuspunkterne er rekruttering af studerende, dobbeltgrad for 
ph.d.-studerende, optimering af uddannelsesporteføljen, styrkelse 
af samarbejdet med erhvervslivet og den fortsatte involvering af 
alle otte danske universiteter. 

I forlængelse af evalueringen påbegyndte SDC’s danske ledelse 
i slutningen af 2016 en besøgsrunde til de danske universiteters 
rektorer for at gøre status og kigge fremad på universiteternes 
fortsatte engagement i SDC. Der vil blive afholdt møder med de 
resterende universiteter i 2017. 

I 2017 flytter SDC ind i sin egen bygning på UCAS’ Yanqihu campus 
nord for Beijing. Byggeriet forventes at være færdigt juni 2017. 
Bygningen bliver indviet i efteråret 2017, hvor den også vil blive 
taget i brug.

5. SINO-DANISH CENTER 
FOR EDUCATION AND RESEARCH (SDC)

SINO-DANISH CENTER 
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SINO-DANISH CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH 
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R2016 R2015

 Ordinære driftsindtægter

1 Tilskud til egen drift fra finansloven 41.241        31.400

 Eksterne midler        28.600        28.600

Ordinære driftsindtægter i alt 69.841 60.000

Tilskud videresendt til danske universiteter 45.108        49.709

Tilskud videresendt til Kina 0 1.561

Videresendte midler i alt  45.108 51.270

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje 569 545

Andre forbrugsomkostninger 54 27

Forbrugsomkostninger i alt 623 572

2 Personaleomkostninger 6.170 5.652

Andre ordinære driftsomkostninger 2.497 1.713

 Ordinære driftsomkostninger i alt 54.398 59.207

 Årets resultat 15.443 793

Balance

Aktiver

Mellemregning med AU 75.713 60.270

Aktiver i alt 75.713 60.270

Passiver

Saldo ultimo 2015 60.270  59.477

Indbetalte midler fra partnere 2016 69.841 60.000

Forbrug af indbetalte midler 2016 -54.398 -59.207

Midler til brug for kommende aktiviteter ultimo 2016 75.713 60.270

Passiver i alt 75.713 60.270

Note 1: Heraf engangstilskud 8.000 tkr. til indkøb af inventar til  Industriens Fonds Hus i Beijing.
Note 2: Der er i 2016 tildelt kompenserende stipendier på i alt 59 tkr. Beløbet er refunderet af Styrelsen for Videregående Uddannelse.

SINO-DANISH CENTER 
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