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1. PÅTEGNING
1.1 LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNING

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

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets 
retningslinjer og Bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om 
statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomiske Admi-
nistrative Vejledning samt Bekendtgørelse nr. 870 af 26. august 
2019 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 1. april 2020

Arnold Boon
Universitetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steen Riisgaard 
Stedfortræder 
 
 
 
 
Anne Skorkjær Binderkrantz
 
 
 

Uffe Pilegård Larsen
 
 
 

Astrid Söderbergh Widding
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1.2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Universitet for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 
og noterne 1 - 17.  Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 
nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen, Finans-
ministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt bekendt-
gørelse nr. 870 af 26. august 2019 om tilskud og revision m.v. 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bekendtgørelse nr. 870 af 26. august 2019 
om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af universitetet i overensstemmelse med in-
ternationale 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 standarderne 
for offentlig revision, , jf. bekendtgørelse nr. 870 af 26. august 2019  
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 inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 
jf. bekendtgørelse nr. 870 af 26. august 2019 om tilskud og revi-
sion m.v. 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

PÅTEGNING
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Aarhus, den 1. april 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor
mne23338

Henrik Kragh
statsautoriseret revisor
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er pas-
sende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, 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 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi-
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at universitetet ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det plan-
lagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt be-
tydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bety-
delige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporte-
ringen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesbe-
retningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrap-
porteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar 
at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen 
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 ledelsesberetningen 
og målrapporteringen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledel-
sesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar 
at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af 
udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of-
fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med 
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love 
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, 
om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

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

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

PÅTEGNING
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2. BERETNING
2.1.1 LEDELSE

BERETNING
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2.1.2 STRATEGISK OVERBLIK

BERETNING

Aarhus Universitet er et stærkt universitet, der markerer sig med 
forskning, forskningsbaserede uddannelser og myndighedsråd-
givning af høj, international kvalitet og værdiskabende samar-
bejde med private virksomheder, offentlige institutioner og ci-
vilsamfundet. Den nysgerrige skabelse af viden med rod i dybe 
fagligheder til gavn for samfundet er universitetets eksistensbe-
rettigelse og har været det siden grundlæggelsen i 1928. 

Aarhus Universitets faglige portefølje spænder bredt fra de klas-
siske universitetsdiscipliner inden for humaniora, naturviden-
skab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi over 
business- og ingeniørdisciplinerne til de pædagogiske discipli-
ner samt miljø- og landbrugsvidenskaberne. Det giver universi-
tetet en helt særlig mulighed for at kombinere dybe fagligheder 
i skabelsen af videnskabelige gennembrud og for at etablere 
omfattende samarbejde med mange sektorer til gavn for hele 
samfundet.

Forskning er selve grundlaget for Aarhus Universitets virke og 
dermed for universitetets måske vigtigste opgave: at uddanne 
studerende og give dem adgang til ny viden gennem forsk-
ningsbaserede uddannelser, der også udvikler deres dannelse, 
kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Universitetet 
anser de studerende og dimittenderne for at være de vigtigste 
bærere af universitetets viden. Det er derfor vigtigt, at de sam-
men med universitetets medarbejdere påtager sig ansvaret for 
at bringe deres viden i spil og dermed bidrage til et bæredygtigt 
samfund og et oplyst demokrati. Universitetet forstår bæredyg-
tighed bredt og ønsker herunder at bekende sig til det globale 
arbejde om FN’s verdensmål.

I Strategi 2025 beskriver Aarhus Universitet sin vision, mission og 
sine grundlæggende værdier. Visionen ligger i forlængelse af 
universitetets hidtidige, strategiske kurs, men sætter også nye og 
højere mål for den faglige udvikling og omfanget af det natio-
nale og internationale samarbejde. Universitetet ønsker at styr-
ke sin position blandt stærke, forskningsintensive universiteter og 
samtidig skabe afgørende værdi for det enkelte menneske og 
for hele samfundet. 

Udmøntningen af visionen i konkrete handlinger vil skabe re-
sultater, der vil øge universitetets internationale omdømme og 
samfundsmæssige aftryk. 

Strategi 2025 forudsætter, at universitetet er en attraktiv arbejds-
plads, der kontinuerligt udvikler det gode arbejds- og studiemil-
jø. Universitetets ambition er at udgøre en inspirerende ramme 
for alle medarbejdere og studerende. Det kræver, at universitetet 
sikrer muligheder og udvikling for alle, inddragelse af medarbej-
dere og studerende og en nærværende ledelse. 

AARHUS UNIVERSITETS VISION

Aarhus Universitet vil være et forskningsintensivt universitet, der 
stræber efter den højeste, internationale kvalitet og udmærker 
sig ved at skabe værdi gennem viden, ny erkendelse og sam-
arbejde samt understøtter forbindelserne mellem Danmark og 
verden. Realiseringen af Aarhus Universitets vision for 2025 vil 
indebære:

• At der gennem fri og uafhængig forskning af højeste, inter-
nationale kvalitet skabes ny erkendelse og videnskabelige 
gennembrud

• At de forskningsbaserede uddannelser er på højeste, interna-
tionale niveau

• At forskningsbaseret myndighedsrådgivning gives på høje-
ste, internationale niveau og på et uvildigt grundlag

• At universitetets studerende, dimittender og forskere bringer 
deres viden i spil og er med til at forme fremtidens samfund 

• At samarbejdet på tværs af fagligheder bidrager til interna-
tionalt samarbejde, globalt engagement og løsning af store 
samfundsudfordringer

• At samarbejdet internt og med eksterne partnere skaber 
innovation i eksisterende og nystartede private og offentlige 
virksomheder

• At universitetet i stigende grad udveksler talenter og viden 
lokalt, nationalt og globalt.

Visionen fordrer, at universitetet anvender sin faglige styrke og 
bredde samt sin internationale position til at skabe værdi for det 
danske og det globale samfund. Værdi skal i denne strategi for-
stås bredt og omfatter bidrag til social, økonomisk og kulturel ud-
vikling af hele samfundet. Det rækker således langt videre end 
til blot at bidrage til økonomisk vækst, idet universitetets opgave 
også er at udvikle den kritiske og konstruktive dialog, sætte den 
menneskelige eksistens i kontekst og bidrage til den demokrati-
ske udvikling og en bæredygtig fremtid. 
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Demokrati og bæredygtighed er gennemgående temaer i uni-
versitetets vision for 2025. Universitetet ser det som sin opgave at 
bidrage til et demokrati, hvor meninger brydes og beslutninger 
træffes på oplyst grundlag og på baggrund af den nyeste viden. 
En af de allerstørste samfundsudfordringer er at sikre en bære-
dygtig udvikling, og her er det universitetets opgave at bidrage 
med løsninger gennem forskning, uddannelse og samarbejde. 
Den igangværende, digitale transformation vil ligeledes påvirke 
samfundet afgørende i de kommende år. Også her skal universi-
tetet bidrage, være med til at drive udviklingen og samtidig for-
ske i samfundseffekterne af den.

Nye erkendelser og videnskabelige gennembrud skabes både 
inden for de faglige discipliner og i mødet mellem disciplinerne. 
Universitetet vil derfor tiltrække internationale forskere og udvik-
le egne forskere, hvad enten de er etablerede forskere, lovende 
unge forskere eller talentfulde ph.d.-studerende.   

Universitetet er en af samfundets grundpiller, og dets studeren-
de, dimittender og forskere er med til at forme fremtidens sam-
fund gennem den viden, de bringer i spil. Det gælder lige fra 
den brede formidling til borgerne over den forskningsbaserede 
myndighedsrådgivning til forskeres deltagelse i statslige kom-
missioner og råd.

Samarbejde står helt centralt i denne strategi. Særligt ønsker uni-
versitetet at styrke samarbejde dels på tværs af faggrænserne, 
dels med det private erhvervsliv og offentlige institutioner samt 
omkring innovation. Herved kan universitetet øge værdien af sit 
bidrag til samfundet og samtidig være på forkant med fremti-
dens samfundsbehov. 

Aarhus Universitets internationale samarbejde er båret af visio-
nen om, at universitetets aktiviteter er med til at forbinde Dan-
mark med det globale samfund. I en tid, hvor det internationale 
samarbejde er politisk udfordret, og hvor behovet for at samar-
bejde for at finde løsninger på globale samfundsudfordringer 
er større end nogensinde, har universiteterne med deres stærke 
tradition for internationalt samarbejde et særligt ansvar for at gå 
forrest. Universitetet ønsker derfor at sikre en øget, global udveks-
ling af viden og talenter.

Visionen tager udgangspunkt i levende campi, hvor studerende, 
medarbejdere og eksterne partnere mødes i et tæt samarbejde. 
Universitetets hovedcampus i Aarhus er internationalt berømmet 
for sin karakteristiske arkitektur og bynære beliggenhed. I de 
kommende år vil universitetet videreudvikle og nytænke denne 
og universitetets andre campi, så de i endnu højere grad bliver 
kendetegnet ved levende, engagerende og innovative studie- 
og forskningsmiljøer samt ved bæredygtig drift og udvikling. 
Universitetets visioner for egen bæredygtig drift og udvikling 
er beskrevet i universitetets klimastrategi, der understøtter den 
overordnede vision for 2025.

Visionen for Strategi 2025 manifesterer således Aarhus Univer-
sitet som et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den 
højeste internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe 
værdi gennem viden, ny erkendelse og samarbejde. Samtidig 
understreger visionen universitetets internationale forpligtelse 
som brobygger mellem det internationale samfund og Dan-
mark. Aarhus Universitets seks kerneopgaver er defineret i uni-
versitetets mission i strategien og kan ses i nedenstående figur. 

Forskning af højeste
internationale kvalitet

Tværgående
forskning

til løsning af
samfunds-

udfordringer

Dimittender
til fremtidens
arbejdsmarked

Forsknings-
baserede
uddannelser 
af højeste
internationale 
kvalitet

Udvikling af forskertalenter
og integration af forskning
i uddannelserne

Forskningsbidrag
til samfundets

udvikling og velfærd
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CAMPUS

Kerneopgaverne falder under hovedoverskrifterne forskning, 
uddannelse og samarbejde og indeholder alle specifikke stra-
tegiske mål, delmål og indsatser, der skal understøtte det over-
ordnede mål om den højeste internationale kvalitet inden for 
kerneopgaverne. 
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ÅRSRAPPORT 20199

2.1.3 NØGLETAL

STÅ-produktion, 
studenterårsværk

Tildelte ph.d.-grader

Publikationer 

AU indtægter i alt, formålsfordelt mio. kr.  
i årets priser

BERETNING

Undervisningspublikationer

Formidlingspublikationer

Review, editorials, konferencebidrag, videnskabelig rapport, mm.

Artikler, bøger og bidrag til bøger
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2.2 LEDELSESBERETNING  

2019 har, vurderet ud fra udviklingen i centrale nøgletal og den 
samlede drift, været et godt år for Aarhus Universitet med frem-
gang på centrale områder. Men året har også været præget af 
væsentlige drøftelser om forskningsintegritet og forskningsfrihed 
udsprunget af den såkaldte oksekødssag, som beskrevet ne-
denfor. Der er både opnået store faglige resultater og et tilfreds-
stillende økonomisk resultat for universitetet. Endelig har der 
hen over året været arbejdet med at udvikle universitetets nye 
strategi, der skal understøtte arbejdet med at styrke universite-
tets forskning, uddannelse og samarbejde med eksterne parter 
yderligere.

Aarhus Universitets Strategi 2025 blev vedtaget den 13. decem-
ber 2019 af universitetets bestyrelse. Strategi 2025 sætter kursen 
for universitetets udvikling og rummer både en fortsættelse af 
den eksisterende faglige udvikling og nye ambitiøse mål. På 
denne måde afspejler strategien universitetets historiske iden-
titet og en klar bevidsthed om universitetets fortsatte forpligtel-
ser over for et samfund i forandring. Universitetets målsætninger 
om bedre at kunne imødekomme arbejdsmarkedets behov for 
kvalificeret og højt specialiseret arbejdskraft og have en høje-
re grad af interaktion med især den private sektor er centrale i 
strategien sammen med nye og skærpede mål inden for bære-
dygtighed, tværgående samarbejde, diversitet og universitetets 
medansvar for at bidrage til et vidensbaseret demokrati. Derud-
over er universitetets eksisterende strategiske satsninger inden 
for ingeniør- og digitaliseringsområderne, businessområdet og 
Arts ligesom erhvervssatsningen indeholdt i strategien.

Strategi 2025 blev til efter et grundigt forarbejde over halvandet 
år, hvor der både blev gennemført eksterne og interne analyser 
af universitetets udgangspunkt, identificeret klare mål og gen-
nemført en høring blandt universitetets medarbejdere og stude-
rende. Høringen affødte en del væsentlige ændringer i strategi-
en og gav således et værdifuldt input til den endelige strategi. 
Implementeringen af Strategi 2025 blev forberedt i 2019 og vil 
løbende blive fulgt af universitetets bestyrelse og universitetsle-
delsen. I opfølgningen vil universitetet løbende kunne håndtere 
eventuelle ændrede samfundsbehov og rammebetingelser.

Bestyrelsen besluttede i december 2018, at Aarhus Universitet 
skal have en klimastrategi. Strategien skal bidrage til, at uni-
versitetet reducerer sit klimaaftryk og fremmer en bæredygtig 
udvikling i driften af universitetet. Udformningen af strategien 
har været drevet af arbejdsgrupper, netværk og afholdelse af 
seminar. På årets sidste bestyrelsesmøde blev fremlagt udkast 
til en fokuseret klimastrategi med ambitiøse mål, så universitetet 
bidrager til at imødekomme regeringens 70 pct.-målsætning og 

Parisaftalens målsætning om at begrænse den menneskeskab-
te temperaturstigning. Strategiudkastet har fire indsatsområder 
med målbare reduktioner af universitetets CO

2-udledning fra 
bygninger, transport og indkøb, samt bedre affaldssortering af 
hensyn til miljøet. Udkastet til klimastrategi er sendt i høring på 
universitetet og et endeligt forslag fremlægges for bestyrelsen til 
beslutning i april 2020.

Aarhus Universitet gennemførte i 2018 en stor undersøgelse af 
forskningsfriheden på universitetet. Forskningsfrihed er en grund-
læggende forudsætning for Aarhus Universitets virke og inde-
bærer, at de forskningsresultater, som skabes og rapporteres af 
universitetets forskere, ikke må være påvirket af usaglige hensyn 
eller pres fra eksterne eller interne aktører. Undersøgelsen blev 
foretaget af et eksternt konsulentfirma og viste, at 16 pct. af de 
adspurgte havde oplevet pres i forhold til at ændre, udskyde eller 
undlade offentliggørelse af forskningsresultater. På baggrund af 
undersøgelsen gennemførte universitetsledelsen sammen med 
de akademiske råd i 2019 flere initiativer: udarbejdelse af anbe-
falinger for håndtering af pres på forskningsfriheden, styrkelse af 
kompetencen hos de forskningsrådgivere på hvert fakultet, som 
forskere anonymt kan henvende sig til, og etablering af et cen-
tralt udvalg, der behandler brud på forskningsfriheden. Ledelses-
kredsens ansvar blev ligeledes indskærpet.

Der var sommeren 2019 stor interesse for for forskningsintegritet 
og forskningsfrihed i både medierne, politisk og internt på Aar-
hus Universitet som følge af en rapport om oksekøds klimapå-
virkning sat i forhold til danskernes ernæring, udgivet af Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) under Science and 
Technology. Rapporten levede ikke op til Aarhus Universitets 
retningslinjer for integritet i forskning og forskningskommunika-
tion, hvorfor universitetet trak den tilbage. Universitetsledelsen 
så med stor alvor på sagen og fremsendte en redegørelse til 
uddannelses- og forskningsministeren om sagens forløb. Uni-
versitetsledelsen gennemførte efterfølgende en intern undersø-
gelse som viste tilsvarende mangler i deklareringen af eksterne 
parters involvering i en række beslægtede rapporter fra DCA, 
hvorfor de blev udstyret med et rettelsesark med den nødven-
dige deklarering. Universitetsledelsen satte endvidere gang i 
udformning af mere overskuelige, samlede grundregler for 
universitetets samarbejdsprojekter med eksterne, og fremover 
afholdes tilbagevendende kurser/workshops om forsknings-
integritet for alle forskere på Aarhus Universitet for at skabe en 
løbende dialog om de praktiske og principielle dilemmaer, som 
eksterne samarbejder og midler kan føre med sig. I forlængelse 
af sagen har Science and Technology indført nye retningslinjer 
for forskningssamarbejdet med eksterne, udformet nye stan-

BERETNING
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dardkontrakter, og øget transparensen gennem flere konkrete 
tiltag.

Bestyrelsen godkendte i februar 2019 Masterplan for den fysi-
ske udvikling af Aarhus Universitet og i tilknytning hertil et tiårigt 
bygningsøkonomibudget. Masterplanen blev vedtaget efter en 
intern høring med inddragelse af både studerende og ansat-
te. Planen omfatter Aarhus Universitets samlede aktiviteter og 
understøtter universitetets overordnede strategi og strategier på 
specifikke områder. Den er et væsentligt redskab i bestræbelser-
ne for at skabe rammerne for en fremtidssikret, byintegreret ho-
vedcampus i Aarhus med studieliv og aktiviteter døgnet rundt. 
Aarhus Universitet vil koncentrere hovedparten af sin arealan-
vendelse i Aarhus omkring Universitetsparken, Universitetsby-
en, Nobelparken og Katrinebjerg, samtidig med fortsættelse af 
universitetets aktiviteter andre steder i landet, først og fremmest 
Emdrup, Roskilde, Herning, Foulum og Flakkebjerg. Den 1. maj 
overtog Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S det tidligere 
kommunehospitalsområde i Aarhus – nu benævnt Universitets-
byen – og nedbrydning og indretning er med udgangspunkt i 
den vedtagne helhedsplan for området begyndt i den nordlige 
del af området, hvor Institut for Molekylærbiologi og Genetik pri-
mo 2022 står for den første større indflytning. Klargøring af loka-
ler til midlertidig anvendelse har også stået på i 2019, og primo 
2020 blev The Kitchen, som rummer universitetets satsning på 
fællesfaglige innovationsaktiviteter, indviet i disse lokaler.

Bestyrelsen besluttede i juni 2019 at opdele Science and Tech- 
nology i to fakulteter med virkning fra 1. januar 2020. Beslut-
ningen blev truffet efter et grundigt forarbejde og intern høring. 
Opdelingen afspejler, at omsætningen på Science and Techno-
logy har udgjort tæt på halvdelen af Aarhus Universitets sam-
lede økonomi. Der var med fakultetets markante satsninger på
ingeniørvidenskab og digitalisering udsigt til, at denne andel 
ville stige yderligere, og det skabte behov for mere rum for le-
delse, nærhed og faglig fokusering. Ændringen vil skabe bedre 
balance i den samlede fakultetsstruktur på Aarhus Universitet, 
der med beslutningen går fra fire til fem fakulteter og en mere 
jævnbyrdig fakultetsstørrelse. Science and Technology deles 
i to ligeværdige fakulteter med hensyn til økonomi, personale 
og uddannelsesmæssigt ansvar, henholdsvis Faculty of Natural 
Sciences og Faculty of Technical Sciences. Med en enkelt und-
tagelse fastholdes den hidtidige institutstruktur, og de eksiste-
rende samarbejder på tværs af institutterne og de to fakulteter 
skal bevares. Tilsvarende skal det sikres, at der ikke opbygges 
barrierer for udbygning af samarbejdet.

Aarhus Universitet markerede i starten af året sammen med Re-
gion Midtjylland åbningen af det nationale center Dansk Cen-
ter for Partikelterapi lokaliseret på Aarhus Universitetshospital. 
Åbningen fandt sted med statsministeren i spidsen. Centeret er 
finansieret af både offentlige og private midler, hvor den største 
private donor er A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers 
Fond til almene Formaal. Behandlingen i det nationale center 
sker med protonstråler, som rammer det syge væv millimeter-

præcist, og Dansk Center for Partikelterapi er første og eneste 
sted for behandling af partikelterapi i Danmark. Udviklingen og 
driften af centeret er baseret på højtudviklet samarbejde mellem 
læge-, fysik- og ingeniørvidenskab.

ØKONOMISK RESULTAT OG MÅLRAPPORTERING

Aarhus Universitet fik et positivt regnskabsresultat i 2019. Der blev 
budgetteret med et underskud i 2019 på 48 mio. kr., og resulta-
tet blev et overskud på 51 mio. kr. De samlede indtægter blev 
6.727 mio. kr. mod en forventet samlet indtægt på 6.673 mio. kr. 
svarende til en positiv afvigelse på 54 mio. kr. De samlede om-
kostninger blev  6.730 mio. kr. hvilket er 11 mio. kr. lavere end de 
budgetterede omkostninger på 6.741 mio. kr. Finansielle poster 
blev 33 mio. kr. højere end de budgetterede 20 mio. kr.

Regnskabet for 2019 udviser en realvækst i omsætningen på 
knap 0,5 pct. i forhold til 2018. Finanslovsindtægterne er fortsat 
med at falde på grund af omprioriteringsbidraget på 2 pct. på 
uddannelsesindtægter og myndighedsbetjening. Den positive 
udvikling i omsætningen forklares primært af en vækst i forbru-
get af eksterne midler. Realvæksten er på 4 pct. i forhold til 2018, 
og de eksterne midler udgør for første gang mere end 2 mia. kr. 
af Aarhus Universitets samlede omsætning. Sammensætningen 
af omkostningerne går i retning af en stigende relativ lønandel 
og relativt faldende øvrige driftsomkostninger. 

Aarhus Universitets ledelse er overordnet set tilfreds med re-
sultatet i 2019 og vil sætte yderligere fokus på at anvende den 
økonomiske ramme i budgettet fuldt ud. Ledelsen vil desuden 
have øget fokus på at bringe det opsamlede råderum i spil for 
at understøtte universitetets strategiske mål. 

2019 var andet år i Aarhus Universitets strategiske rammekon-
trakt med uddannelses- og forskningsministeren. Rammekon-
trakten er detaljeret afrapporteret i afsnit 2.4 i årsrapporten. Det 
er Aarhus Universitetets samlede vurdering, at der overordnet 
set er solide fremskridt i realiseringen af de mål, der er aftalt i 
den strategiske rammekontrakt.

FORSKNING OG TALENTUDVIKLING

Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, der stræ-
ber efter den højeste, internationale kvalitet.  Derfor er excel-
lent grundforskning en hjørnesten i universitetets virksomhed.  
Grundforskning skaber ny viden og indsigt til gavn for samfun-
det i bred forstand. Den er samtidig grundlaget for universite-
tets øvrige kerneaktiviteter og en afgørende forudsætning for at 
hjemtage eksterne forskningsmidler. 

Aarhus Universitet arbejder vedholdende på at forbedre en al-
lerede stærk forskningsposition. Det kommer bl.a. til udtryk i en 
vedvarende indsats for at øge kvaliteten af alle led af rekrutte-
ringsprocessen. Universitetets ”Normer for rekruttering af fastansat 
videnskabeligt personale” skal bidrage til at sikre et tilfredsstillende 
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antal kvalificerede ansøgere til de faste videnskabelige stillinger, 
så de faglige miljøer kan ansætte forskere af høj kvalitet. Det er 
forventningen, at normerne samtidig vil bidrage til større diversitet 
i rekrutteringsprocessen; både hvad angår køn og international 
baggrund. Universitetsledelsen følger løbende udviklingen, og 
den sidste opfølgning tyder på, at normerne har effekt. Således 
er antallet af stillingsopslag, hvor der er 4 eller flere kvalificerede 
ansøgere, steget med 6 pct. point på et år – fra 44 pct. til 50 pct. 

Forbrug af eksterne forskningsmidler i 2019
Aarhus Universitet har i 2019 opnået en stigning på godt 4 pct. 
i faste priser i forbruget af eksterne forskningsmidler i forhold til 
2018. Forbruget på alle kilder, undtagen de danske offentlige 
kilder, er øget. Den største absolutte og procentvise stigning er 
sket på danske private kilder, hvor forbruget er øget med 80 mio. 
kr. i faste priser.

 
Konkurrencen om de eksterne forskningsmidler er stor, og det 
gør sig i høj grad gældende på EU-området. Derfor er det også 
glædeligt, at forskere fra Aarhus Universitet i 2019 hjemtog 451 
mio. kr. i nye midler fra EU’s rammeprogram for forskning Hori-
zon 2020 fordelt på 85 nye projekter. Det betyder, at hjemtaget 
i 2019 er betydeligt større end hjemtaget i 2018, som i forvejen 
var et godt hjemtagsår. Samlet har Aarhus Universitet hjemtaget 
i alt 306 projekter og fået ca. 1,22 mia. kr. i bevillingstilsagn fra 
Horizon 2020 siden programmets start i 2014. 

Forskningssatsninger på fakulteterne og nye større bevillinger
Blandt de 85 nye projekter fra EU, som Aarhus Universitet fik til-
sagn om i 2019, var otte prestigiøse European Research Council 
(ERC)-grants. Bevillingerne tilfaldt alle fire fakulteter med fem til 
Science and Technology, og et til hver af de øvrige. Professor 
Alexandre Anesio, Institut for Miljøvidenskab modtog et Synergy 
Grant, og professor Jens Stougaard, Institut for Molekylærbiologi 
og Genetik modtog et Advanced Grant. Tre forskere modtog et 
Consolidator Grant, henholdsvis professor Rune Slothuus, Insti-
tut for Statskundskab, professor Jacob Fog Bentzon, Institut for 
Klinisk Medicin og lektor Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for 
Kemi. To forskere modtog et Starting Grant, henholdsvis Lektor 

Mette Løvschal, Institut for Kultur og Samfund og adjunkt Patrick 
Biller, Institut for Ingeniørvidenskab. Professor MSO Jacob Sher-
son, Institut for Fysik og Astronomi modtog en Proof of Concept 
bevilling.

I det danske bevillingslandskab er bevillinger fra Danmarks 
Grundforskningsfond særligt attraktive. I 2019 blev der bevilliget 
midler til 10 nye grundforskningscentre, hvoraf tre er hjemmehø-
rende på Aarhus Universitet. Center for the Experimental-Philoso-
phical Study of Discrimination (CEPDISC) ledes af professor Kasper 
Lippert-Rasmussen, Institut for Statskundskab. Bevillingen lyder på 
godt 62 mio. kr. Center for Interstellar Catalysis (InterCat) ledes af 
professor Liv Hornekær, Institut for Fysik. Centeret vil undersøge, 
hvilke molekylære forhold, der satte gang i livets oprindelse i 
universet. Bevillingen lyder på 67,4 mio. kr. Center for Complex 
Quantum Systems (CCQ) ledes af professor Thomas Pohl, Institut 
for Fysik. Centeret vil kombinere de kendte kvanteteknologier og 
undersøge, hvad fotoner, ultrakolde atomer og laserkølede ioner 
kan gøre ved og med hinanden. Bevillingen lyder på 66,6 mio. kr.  

2019 har herudover budt på en række større forskningssatsnin-
ger og bevillinger til forskningsprojekter, der på vidt forskellig vis 
bidrager til samfundet.

Det nyetablerede Nationalt Center for Udvikling af Matema-
tikundervisning (NCUM) får til huse på DPU på Arts. Centeret 
skal levere afgørende bidrag til at løfte kvaliteten af matema-
tikundervisningen; fra dagtilbud over grundskolen til gymnasier 
og erhvervsuddannelser. Konsortiet bag centeret består af en 
række universiteter (Aarhus Universitet, Københavns Universitet 
og Danmarks Tekniske Universitet) og professionshøjskoler (VIA 
University College og Københavns Professionshøjskole). Børne- 
og Undervisningsministeriet har sammen med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet bevilget 25 mio. kr. til centeret over en fem-
årig periode.

På Aarhus BSS skal professor Michael Bang Petersen fra Institut 
for Statskundskab stå i spidsen for et nyt, stort forskningsprojekt, 
som skal udvikle strategier til at bekæmpe fjendtlig adfærd i den 
politiske SoMe-debat. Carlsbergfondet har bevilget 15,7 mio. kr. 
i Semper Ardens programmet til det tværdisciplinære projekt, 
der samler førende forskere nationalt og internationalt.

Konsortiet FOODHAY, som skal udvikle sundere og mere bære-
dygtige fødevarer og mindske madspild, fik en bevilling på 51,5 
mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Konsortiet le-
des af institutleder Michelle Williams, Institut for Fødevarer og er 
et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet, Københavns Universitet, Teknologisk Institut og Arla. 

Forskere på Institut for Ingeniørvidenskab står bag verdens første 
center for øre-EEG. Forskerne er med professor Preben Kidmose 
i spidsen verdensførende inden for hjernemålinger via et særligt 
apparat, der sidder i øret – ligesom et høreapparat. Universitetet 
har modtaget en donation på 20 mio. kr. til det nye center do-

Danske offentlige kilder 905 mio. kr.

Danske private kilder 684 mio.

EU 228 mio.

Øvrige udenlandske kilder 105 mio.

47%

36%

12%

5%

Ill. Aarhus Universitets forbrug af eksterne midler i 2019
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neret af familierne bag WS Audiology og UNEEG Medical samt 
William Demant Fonden, der står bag Oticon. 

Aarhus Universitet har ligeledes modtaget en række bevillinger 
fra de store danske private fonde. Således har professor Torben 
Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik med en 
bevilling på 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Challengeprogrammet 
etableret forskningscenteret ”Exo-Adap”, der skal beskrive, hvor-
dan celler sorterer genetisk information.

Professor Thomas Willnow, Institut for Biomedicin vil sammen 
med sin forskergruppe undersøge, hvorfor og hvordan metaboli-
ske risikofaktorer påvirker hjernens sundhed og forårsager Alzhe-
imers. Forskningen finansieres af et Laureate Research Grant på 
knap 50 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Fem professorer fra Science and Technology er udvalgt til at 
være Villum Investigators og modtager hver mellem 30 og 40 
mio. kr. til deres forskning de næste seks år. Fra Institut for Kemi 
henholdsvis Bo Brummerstedt Iversen til udvikling af nye ma-
terialer, Karl Anker Jørgensen til udvikling af grøn katalyse og 
Henrik Stapelfeldt til at filme atomer i molekyler i slow motion. 
Fra Institut for Datalogi Lars Birkedal til at skabe et center for 
grundforskning i programverifikation og fra Institut for Fysik og 
Astronomi Yong P. Chen til forskning i hybride kvantematerialer.

Professor Poul Nissen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
og professor Leif Østergaard, Institut for Klinisk Medicin modtog 
hver 40 mio. kr. fra Lundbeckfondens professorprogram til hjer-
neforskning.

Professor Claus Lindbjerg Andersen, Institut for Klinisk Medicin er 
i spidsen for et nationalt center, der med en bevilling på 25 mio. 
kr. fra Knæk Cancer, Kræftens Bekæmpelse forsker i, hvordan 
en blodprøve kan spore kræft-DNA i blodet.

Bevillinger til unge talenter er af stor betydning for at kunne 
udvikle en lovende forskningskarriere, og flere bevillingstyper 
sigter specifikt på dette. I 2019 tiltrak unge talentfulde forske-
re fra Aarhus Universitet en række af disse bevillinger, og 10 af 
universitetets ekstraordinært dygtige unge forskere modtog i 
2019 en Sapere Aude forskningslederbevilling fra Danmarks Frie 
Forskningsfond. Talenterne kommer fra mange forskellige fagli-
ge miljøer på universitetet. Endvidere fik lektor Wolf Eiserhardt, 
Institut for Biologi og lektor Jan Frahm, Institut for Matematik hver 
en Villum Young Investigatorbevilling på 10 mio. kr.

Talentudvikling og diversitet
Som led i Aarhus Universitets målrettede arbejde med at rekrut-
tere og udvikle talenter blev pilotprojektet og karriereudviklings-
programmet Junior Researcher Development Programme etab-
leret i 2017. Projektets formål er at skabe tydeligere karriereveje 
for de unge forskere, der ikke har en fastansættelse på universi-
tetet.  Programmet er blevet forlænget frem til 2020, fordi der har 
været en stor efterspørgsel på programmets tillbud samt positiv 

feedback fra målgruppen. Forløbet består af to komponenter: 
dels understøttelse af forskere i midlertidige stillinger i at arbejde 
strategisk med egen karriereudvikling, og dels understøttelse af 
forskningsledere i karriereudviklingssamtalen med yngre forske-
re ved at synliggøre karrierespor og tilbyde karriereudviklings-
værktøjer.

Aarhus Universitet har i 2019 skærpet indsatsen for at øge an-
delen af kvindelige forskere. Universitetet har i lighed med den 
øvrige universitetssektor i Danmark en kønsmæssig ubalance 
blandt forskere, som vokser, jo længere man kommer frem i 
karriereforløbet. Således er 23 pct. af professorerne på Aarhus 
Universitet i 2019 kvinder. Den 8. marts 2019 afholdt Aarhus Uni-
versitet en velbesøgt konference om emnet. I kølvandet herpå 
er der nedsat et centralt Diversitets- og ligestillingsudvalg, hvor 
rektor og prorektor sidder for bordenden. Udvalgets første op-
gave har været at udarbejde en ny handleplan, og udvalget 
er samtidig forbindelsesled til indsatsen på fakulteterne. Aarhus 
Universitet forventer, at indsatsen vil bidrage til øget diversitet 
og ligestilling på universitetet, men vurderer samtidig, at det vil 
kræve en lang, vedvarende indsats at ændre på ubalancen.

Priser
Forskere fra Aarhus Universitet modtog i 2019 priser og anerken-
delser for deres forskning. I det følgende nævnes enkelte af disse.

Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi modtog en H.C. Ør-
sted Guldmedalje i kemi for sin internationalt banebrydende forsk-
ning og sine evner til at formidle videnskabelige resultater til et bre-
dere publikum. Karl Anker Jørgensens forskningsfelt er asymmetrisk 
katalyse, og han har udviklet kemi, der har fundet bred anvendelse 
i både den akademiske verden og i en række industrier, blandt 
andet medicinalindustrien, og hans forskning har haft meget stor 
international gennemslagskraft. Medaljen uddeles af Selskabet for 
Naturlærens Udbredelse i samarbejde med Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab og blev uddelt for første gang i 30 år. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år EliteForsk-
prisen til fem forskere under 45 år, hvis forskning er i international 
topklasse. Prisen er på 1,2 mio. kr. Professor Peter Teglberg Mad-
sen, Institut for Bioscience modtog prisen i 2019 for sin forskning 
i dyrs sansefysiologi med fokus på marinedyrs brug af lyd samt 
effekter af støj på havmiljøet. Han har udviklet avanceret måle-
udstyr, der monteres direkte på hvalernes hud med sugekopper, 
som har gjort det muligt at kombinere fysiologiske målinger med 
adfærdsstudier af dyr under deres naturlige dyk i oceanerne. 

Professor Niels Jessen, Institut for Biomedicin modtog ligeledes 
EliteForskprisen 2019 for sin forskning rettet mod type 2-diabe-
tes, som er et alvorligt klinisk- og folkesundhedsproblem. Han 
har gennemført en række studier, som har kastet lys over fedt-
vævs og musklers rolle i udviklingen af diabetes, og hvordan fy-
sisk aktivitet påvirker insulins virkninger.
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Lektor Per Mouritsen, Institut for Statskundskab modtog Dan-
marks Frie Forskningsfonds pris til årets originale forskningsidé 
for sin forskning i forholdet mellem statsborgerskab og integra-
tion i Danmark. Projektet vender integrationsforskningen på ho-
vedet. I stedet for at undersøge, hvilke konsekvenser det har at 
blive en del af det danske samfund, vil forskerne se på, hvordan 
kravene for at opnå statsborgerskab påvirker integrationen af 
de mennesker, der bor i landet uden statsborgerskab.
Lektor i Litteraturhistorie Frits Andersen, Institut for Kommuni-
kation og Kultur modtog Georg Brandesprisen for det anmel-
derroste værk ”Sydhavsøen. Nydelsens geografi”. Prisen finan-
sieres af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur og 
uddeles af Kritikerlavet.

Aarhus Universitets fornemste videnskabelige pris Rigmor og 
Carl Holst-Knudsens Videnskabspris er en hæderspris til en 
forsker, der fortrinsvis arbejder eller har arbejdet i tilknytning til 
Aarhus Universitet. Prisen blev i 2019 tildelt professor og tand-
læge Ann Wenzel, Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Ann 
Wenzel har været pionér inden for sit forskningsfelt oral radiolo-
gi med særligt fokus på digitale røntgensystemer.

UDDANNELSE

Uddannelsesporteføljen
Profiltilpasningen af uddannelsesporteføljen er fortsat under 
implementering. Aarhus Universitet udbød således seks nye in-
geniør- og digitaliseringsuddannelser i 2019. På Arts er uddan-
nelserne inden for de klassiske sprogfag sammenlagt til Bache-
lor- og Kandidatuddannelsen i Klassisk Filologi, og tilsvarende er 
de arkæologiske kandidatuddannelser sammenlagt til Kandi-
datuddannelsen i Arkæologi. På Aarhus BSS er der iværksat en 
tilpasning af porteføljen af cand.merc.-linjer med henblik på at 
styrke matchet mellem udbudte uddannelser og efterspørgslen 
efter de uddannede kandidater.  På Health havde man i 2019 
første optag på Advanced Practise Nursing, der er ny linje på 
Kandidatuddannelsen i Sygepleje.

Rekruttering og studiestart
Aarhus Universitet optog i 2019 6.815 nye bachelorstuderende, 
hvilket er en mindre nedgang på knap 3 pct. i forhold til 2018. 
85 pct. af uddannelserne har nu en grænsekvotient. Det er en 
markant stigning fra 67 pct. sidste år.

De to primære forklaringer på nedgangen i optaget vurderes at 
være lukningen af den engelsksprogede bacheloruddannelse 
Marketing and Management Communication på Aarhus BSS 
som følge af den internationale dimensionering og udbredelse 
af nye adgangskrav på Science and Technology. Sidstnævn-
te betyder, at der fra 2019 er indført adgangskrav i kvote 1 på 
mindst 7,0 og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A på alle 
uddannelser på fakultetet. På STEM-uddannelserne medførte 
kravet status quo på optaget på de digitale uddannelser og en 
lille nedgang i optaget på ingeniørområdet. Indsatsen med at 
tiltrække flere studerende til STEM-uddannelserne fortsættes i 
de kommende år, og med regeringens udmøntning af midler 
til øget optag på STEM-uddannelser, forventes det, at der er po-
tentiale til yderligere initiativer. Adgangskravene forventes på 
længere sigt af få en positiv effekt på fastholdelsesgraden og 
dermed også kandidatproduktionen.

I 2019 har Aarhus Universitet i forbindelse med studiestarten 
igangsat forskellige tiltag med henblik på at understøtte de stu-
derendes sociale og faglige integration på studierne.  Der er så-
ledes gennemført et kompetenceudviklingsforløb for tutorerne 
med henblik på at skabe øget indsigt ift. de roller og rammer, 
der er gældende for det vigtige arbejde, de udfører. Hertil er der 
lavet en kampagne med animationsfilm på de sociale medier, 
plakater og flyers i samarbejde med Studenterrådet. Budskabet 
var ’Be nice, not træls’ ved at respektere hinandens grænser og 
tage hånd om hinanden. I 2020 vil der blive arbejdet videre med 
den faglige og sociale integration på første studieår på tværs af 
universitetet. Der er i 2019 iværksat flere initiativer vedr. første-
årsdidaktik, som vil fortsætte i 2020, hvor Aarhus Universitet des-
uden er vært for European First Year Experience Conference.

Struktur og forløb
Studieintensitet, målt som de studerendes egen angivelse af 
tidsforbrug på deres uddannelse, har de seneste år i flere sam-
menhænge været et særligt opmærksomhedspunkt. Det er 
således en del af den strategiske rammekontrakt, som Aarhus 
Universitet i 2018 indgik med Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet, og fra 2019 indgår det som en indikator i universitetets 
uddannelseskvalitetsprocesser. Sammenholdes de studerendes 
angivelse af det oplevede tidsforbrug på tværs af universitetets 
fakulteter, er der en stor spændvidde. Studerende på uddannel-
ser med den højeste takstfinansiering har generelt højere gen-
nemsnitlig studieintensitet end studerende på uddannelser med 
den laveste takstfinansiering. 

På tværs af universitetet udvikles der studenteraktiverende akti-
viteter både i undervisningen og i tiden mellem de skemalagte 
timer. Sidstnævnte understøttes blandt andet via EDU-IT sats-
ningen, der kører på andet år. I årets løb er der gennemført re- 
design af 134 kurser med henblik på mere og bedre anvendelse 
af læringsteknologi. I 2020 fortsætter arbejdet hermed, da disse 
uddannelsesnære processer er motoren i satsningen.

Bachelor- og kandidatstuderende

• 33.020 indskrevne studerende 

• 26.513 ansøgere

• Bachelor: 6.815 optagne, 4.626 uddannede 

• Kandidat: 5.925 optagne, 5.045 uddannede
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Organisationen omkring EDU-IT-satsningen er i 2019 styrket 
med etableringen af et tværgående Koordinationsforum med 
henblik på at sikre videndeling og løbende prioritering af fælles 
udviklingsprojekter. Satsningen er i 2019 understøttet ved at ud-
dele 2 mio. kr. som seed money til 22 uddannelsesprojekter. De 
uddelte seed money er suppleret med midler fra fakulteterne. I 
årets løb er der desuden indrettet et multimediestudie og et eks-
perimentelt undervisningslokale i EDU-IT Hub’en, der skal under-
støtte den videre udvikling af anvendelse af læringsteknologi 
og teknologisk undervisningsinfrastruktur. Sidstnævnte omfatter 
dels en brugerdrevet udvikling af funktionaliteten i universitetets 
læringsplatform, dels indkøb og udvikling af tredjepartstekno-
logier.

Aarhus Universitet opfatter forskningsbasering af undervisnin-
gen som en væsentlig faktor for at opnå højt læringsudbytte. 
Hertil er det ambitionen at øge de studerendes læringsudbytte 
ved at styrke de studerendes digitale kompetencer ud over blot 
digital forståelse. Det sker via det tredje spor i universitetets digi-
taliseringssatsning, der skal sikre relevante digitale kompetencer 
på alle universitetets uddannelser. Aarhus Universitet har i 2019 
i den forbindelse sammen med flere partnerinstitutioner hjem-
taget knap 13 millioner til gennemførelse af kompetenceudvik-
lingsforløb for undervisere med henblik på at løfte deres digitale 
kompetencer til gavn for de kommende kandidater. Midlerne 
var udbudt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Gymnasiesamarbejde
Gymnasieskolerne udgør en vigtig samarbejdspartner for Aar-
hus Universitet. De bidrager både med kommende studerende 
og aftager dimittender, der gør karriere som gymnasielærere og 
–ledere, og den tætte dialog med gymnasierne er højt priorite-
ret. I 2019 har Aarhus Universitet vedtaget en gymnasiestrategi, 
der danner ramme og retning for universitetets brede vifte af ak-
tiviteter målrettet gymnasierne og for den fremtidige udvikling 
og prioritering af samarbejdet. Visionen er at være en foretruk-
ken samarbejdspartner for gymnasieskolerne.

En af de populære aktiviteter, der skaber og vedligeholder re-
lationer til både gymnasieelever og -lærere, er live-streaming 
af forelæsninger målrettet gymnasieelever. De seneste to år er 
der gennemført 15 gymnasielivestreaminger for samlet set ca. 
17.500 deltagende gymnasieelever. Live-streamingerne sup-
pleres med en række andre events og aktiviteter i årets løb: en 
årlig netværksdag for gymnasieskolernes topledelser, besøg på 
gymnasier af Det Rullende Universitet og undervisningsudbud 
målrettet gymnasieelever via SubUniversity. Med de kommende 
års mindre ungdomsårgange er det afgørende at vedligeholde 
og udbygge universitetets relationer med gymnasiesektoren. 

De studerendes overgang til arbejdslivet
Aarhus Universitet har gennem de seneste år iværksat et bety-
deligt antal indsatser med henblik på at styrke sammenhæn-
gen mellem uddannelse og arbejdsmarked. Et af de centrale 
mål er, at de studerende på alle hovedområder hurtigere finder 

relevant beskæftigelse og i højere grad beskæftigelse i den pri-
vate sektor. Opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at andelen 
af dimittender fra Aarhus Universitet, der ansættes i den private 
sektor, nu udgør 51 pct., hvilket vurderes som tilfredsstillende. 
En af de indsatser, der blev igangsat i 2019, havde til formål at 
få flere studerende til at gennemføre projektorienterede forløb 
og udarbejde specialer i samarbejde med en virksomhed eller 
organisation. På fakultets- og uddannelsesniveau er studieord-
ninger blevet justeret, og der er sket en kommunikationsindsats 
for at understøtte de studerendes kontakt med virksomhederne 
gennem specialesamarbejder og projektorienterede forløb. 

Aarhus Universitet har i lighed med tidligere år i 2019 afholdt forskel-
lige case competitions på fakulteterne og på tværs af fagligheder. 
Case competitions understøtter, at de studerende får erhvervsret-
tede og entreprenørskabsperspektiver på deres uddannelse, og at 
virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft. Ligeledes 
arrangerer Aarhus Universitet mange karrieredage, hvor studeren-
de har muligheder for at møde og indlede dialog med mange 
forskellige typer virksomheder. Eksempelvis Arts’ casecompetition 
i samarbejde med Silkeborg Kommune, Healths Medical Innova-
tion Day, den tværgående casecompetition AU Challenge, den 
studenterdrevne Aarhus Case Competition, Karrieredag i Randers 
Kommune, Karrieredag på Katrinebjerg m.fl.

Aarhus Universitet har i 2019 desuden afdækket mulighederne 
for på systematisk vis at anerkende de arbejdsmarkedsrelevan-
te supplerende kompetencer, som studerende erhverver sig 
gennem frivilligt arbejde på eller uden for universitetet. Som op-
følgning herpå igangsættes et pilotprojekt i 2020 med henblik 
på at afklare, om projektet skal udrulles i en større skala, og om 
nogle af de mange aktiviteter, der er arrangeret frivilligt af stu-
derende med henblik på at understøtte det sociale og faglige 
studiemiljø, kan indlejres heri.

SAMARBEJDE OG VIDENUDVEKSLING 

Samarbejde og videnudveksling med det omgivende samfund 
er en væsentlig del af Strategi 2025 og foregår allerede i mange 
forskellige former. Eksempelvis er godt 500 forskningsaftaler og 
80 anmeldte patenter sammen med enkelte spin outs et resul-
tat af universitetets teknologioverførsel til det omgivende sam-
fund. I 2019 har to spin outs, som er udsprunget fra Institut for 
Biomedicin på Health, opnået stor tillid hos investorer ved at få 
tilsammen ca. 375 mio. kr. i venturefunding. Stipe Therapeutics 
blev grundlagt i 2018 og udvikler immunterapi mod kræft, mens 
Draupnir Bio blev grundlagt i 2017 og udvikler piller til behand-
ling af blodpropper i hjertet. 

Aarhus Universitet har i 2019 arbejdet strategisk målrettet med at 
styrke samarbejdet mellem virksomheder og forskere, og repræ-
sentanter for universitetet har bl.a. holdt oplæg om samarbejdsmu-
ligheder for kommuner, virksomheder og erhvervsråd. Aarhus 
Universitet fortsatte også i 2019 sit mangeårige samarbejde med 
Region Midtjylland, først og fremmest på sundhedsområdet. 
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Universitetet har holdt flere konferencer, der bidrager til samar-
bejde om at skabe innovative løsninger og hjemtage eksterne 
bevillinger. Aarhus Universitet har også arbejdet internt på univer-
sitetet med at inspirere medarbejdere og studerende til i højere 
grad at samarbejde med det omgivende samfund. Inspiration, 
videns- og erfaringsudvekling er delt i universitetets lokale er-
hvervsudvalg på institutter og fakulteter og i universitetets tvær-
gående erhvervsnetværk for alle ansatte.

Aarhus Universitet har i 2019 styrket samarbejdet med nuvæ-
rende og nye samarbejdspartnere. Der er eksempelvis indgået 
yderligere seks strategiske aftaler med kommuner, og aftalernes 
konkrete aktiviteter bidrager til innovative partnerskaber, fælles 
ansøgninger om hjemtag af eksterne midler, øget anvendelse 
af universitetets forskning samt bedre adgang for virksomheder-
ne til kvalificeret arbejdskraft.

Eksempler på eksternt samarbejde
Aarhus Universitet holdt i 2019 konferencen ”Partnerskaber for 
en bæredygtig fremtid – om FN’s bæredygtighedsmål”. Konfe-
rencen samlede et stort antal nøgleaktører, hvor det handlede 
om at løfte den dybe og brede viden ud i samfundet. Scien-
ce and Technology afholdt festivalen ”Spoman Open Science” 
med virksomheder, studerende og forskere, der mødtes om fæl-
les projekter. Open Science-projekter er grundforskningsprojek-
ter, der har til formål at generere viden. Projekterne finder sted 
i de tidlige stadier af en udviklingsproces, hvor de endnu ikke 
konkurrerer med de samarbejdende virksomheders behov for 
fortrolighed i forbindelse med produktudviklingsprocesser. 

Aarhus Universitet har i 2019 koncentreret indsatsen for at styrke 
universitetets iværksætteri og traf beslutning om at etablere et 
nyt iværksætterhus ”The Kitchen” som et samlende og attraktivt 
miljø for universitetets iværksættere – både forskere og stude-
rende. I The Kitchen etableres et miljø, hvor det er let at samar-
bejde på tværs af fakulteter og med det omgivende iværksæt-
terøkosystem. Iværksættere kan få professionel rådgivning om, 
hvordan de bedst kan udvikle deres virksomheder og samtidig 
opnå kompetencer til at tænke i innovation og iværksætteri. The 
Kitchen åbnede i februar 2020.

Arts har i 2019 indgået samarbejde med seks midt- og vestjy-
ske erhvervsråd med henblik på at skabe et bedre og tidligere 
match mellem kandidater og virksomheder. Med en stor million-
bevilling fra EU’s Socialfond får virksomheder i Region Midtjyl-
land gennem projektet ’Akademiker i Erhvervslivet’ mulighed for 
at samarbejde med akademikere fra Arts. Virksomhederne stif-
ter bekendtskab med kandidaterne, inden de er færdige med 
deres studier og får mulighed for at samarbejde med dem i tre 
måneder, lige når de har afsluttet studiet.

Aarhus BSS har i 2019 i samarbejde med flere fremtrædende 
aktører i den danske detail- og mærkevaresektor (Arla, Bestsel-
ler, Danish Crown, Dagrofa, JYSK, KFI Erhvervsdrivende Fond, 

Mærkevareleverandørerne, Rema 1000 og Salling Group) etab-
leret en helt ny kandidatuddannelse i Commercial and Retail 
Management. Virksomhederne vil spille en aktiv rolle i uddan-
nelsesforløbet gennem gæsteforelæsninger, projektorienterede 
forløb og kandidatafhandlinger, ligesom de stiller et større antal 
relevante studiejob til rådighed for de studerende. Desuden fi-
nansierer virksomhederne et professorat på Aarhus BSS i Com-
mercial and Retail Management.  

Forskningsbaseret myndighedsrådgivning
Aarhus Universitet har en omfattende myndighedsbetjening, 
som omfatter forskning, rådgivning, beredskab og formidling 
inden for rammeaftaler med ministerier, først og fremmest på 
Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde. Rammeaftaler-
ne suppleres af tillægskontrakter med ministerierne, og ende-
lig sker der en væsentlig gearing af rammemidler ved ekstern 
finansiering, som de pågældende forskningsmiljøer hjemta-
ger. Myndighedsbetjeningen er således et væsentligt aktiv for 
Aarhus Universitet, hvor forskningen er en del af myndigheds-
betjeningen og danner grundlag for den forskningsbaserede 
myndighedsrådgivning. En stærk forskningsbase er dermed en 
forudsætning for høj kvalitet i myndighedsrådgivningen. 

Myndighedsbetjeningen har i efteråret og kort efter årsskiftet 
været omtalt i pressen. To sager, som vedrører arealet af lav-
bundsjorder og beregning af kvælstofudledning til havmiljøet, 
afslørede en utilstrækkelig kvalitetssikring. Dette har givet an-
ledning til, at der i regi af arbejdet med kvalitetsledelsessyste-
met (se også afsnit 2.5.) er sat særligt fokus på processerne med 
fagfællebedømmelse og en tættere ledelsesopfølgning. Aar-
hus Universitet har tillige gjort en indsats for at forbedre forvent-
ningsafstemningen med ministeriet i forhold til tidsfrister, usikker-
hedsberegninger og videnskabelige forbehold.

Miljø- og Fødevareministeriet aflyste i efteråret 2019 en tidligere 
bebudet konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningen, 
hvilket Aarhus Universitet hilser med tilfredshed. Universitetet 
fastholder således de ydelsesaftaler, der er med ministeriet, og 
fortsætter det tætte faglige samarbejde med Miljø- og Fødeva-
reministeriet, som i december 2019 udtrykte generel tilfredshed 
med samarbejdet og den faglige kvalitet af universitetets leve-
rancer. 

Aarhus Universitet har ligeledes forskningsbaseret myndigheds-
betjening på det justitsministerielle område, varetaget af Institut 
for Retsmedicin. 

Andre former for eksternt samarbejde 
Aarhus Universitet har også i 2019 haft betydelige formidlings-
aktiviteter. Aarhus Universitetsforlag fortsætter sin udgivelse af 
bogserien Tænkepauser, som er små, korte og indsigtsfulde bø-
ger til en lav pris, skrevet af forskere fra Aarhus Universitet. Hver 
bog er på 60 sider og formidler kort og klar viden om aktuelle 
forskningsemner, og bøgerne er anerkendte af anmeldere og 
læsere. Ved udgangen af 2019 har forlaget udgivet 74 titler. For-
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laget fortsætter også formidlingen om danmarkshistorien gen-
nem bogserien 100 danmarkshistorier, hvor forskere fortæller 
om danmarkshistorien i 100 bøger á 100 sider udgivet over otte 
år. Her er nu udgivet 28 titler. Udvalgte titler fra begge bogserier 
dramatiseres og debatteres i et samarbejde med Nørrebro Tea-
ter for herigennem at opnå endnu større udbredelse.

Aarhus Universitet fortsætter ligeledes Offentlige foredrag i Na-
turvidenskab, der hvert semester udbydes som 6-8 foredrag i 
Søauditorierne i Aarhus med omkring 800 tilmeldte hver aften. 
Derfra livestreames foredragene til 225 gymnasier, biografer, 
biblioteker, folkeuniversiteter, forsamlings- og kulturhuse mv. i 
Danmark, Grønland, Island, Færøerne og Sydslesvig med i alt 
ca. 10.000 deltagere. Foredragene handler om de nyeste opda-
gelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Foredragsseri-
en er arrangeret af Science and Technology og udbydes i sam-
arbejde med værter i en lang række byer og Carlsbergfondet.
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Aarhus Universitet (AU) fik et positivt regnskabsresultat i 2019. 
Der blev budgetteret med et underskud i 2019 på 48 mio. kr., og 
resultatet blev et overskud på 51 mio. kr. De samlede indtægter 
blev 6.727 mio. kr. mod en forventet samlet indtægt på 6.673 
mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 54 mio. kr. De samlede 
omkostninger blev 6.730 mio. kr. hvilket er 11 mio. kr. lavere end 
de budgetterede omkostninger på 6.741 mio. kr. Finansielle netto 
indtægter blev 33 mio. kr. højere end de budgetterede 20 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2019 – 2022 blev der budgetteret med en 
årrække af underskud udmøntet i en række langsigtede initiativer 
i form af bl.a. nye ingeniør- og digitaliseringsuddannelser, redesign 
af undervisningen ved hjælp af mere og bedre læringsteknologi 
og undervisningsinfrastruktur, implementering af masterplanen 
for indflytning i Universitetsbyen, styrkelse af erhvervssamarbejdet 
samt yderligere digitalisering af undervisning og administration. 
Initiativerne er alle iværksat og følges løbende. 

Universitetets egenkapital er ved udgangen af 2019 på 958 mio. 
kr. svarende til 14 pct. af omsætningen. Målsætningen for egen-
kapitalens andel af omsætningen er 10 pct.

AU’s ledelse er overordnet set tilfreds med resultatet i 2019 og vil 
sætte yderligere fokus på at anende den økonomiske ramme i 
budgettet fuldt ud. Ledelsen vil desuden have øget fokus på at 
bringe det opsamlede råderum i spil for at understøtte universitetets 
strategiske mål. Herunder er der ved budget 2020 udmøntet midler 
til yderligere understøttelse af erhverv og innovation, optaget af 
ingeniører og flere IT-specialister samt bæredygtighed. 

De strategiske investeringer forventes at medføre negative regn-
skabsresultater i hele den kommende budgetperiode. Egenkapi-
talen forventes med udgangen af 2023 at være tæt på målsæt-
ningen på 10 pct. af omsætningen.

Regnskabsresultatet for 2019 giver således ikke anledning til ju-
steringer af den strategiske retning eller budgettet for 2020-2023

Årets økonomiske resultat
AU’s omsætning var i 2019 på 6.727 mio. kr., hvilket er en stigning 
på 131 mio. kr. siden 2018. I faste priser svarer det til en realstigning 
på knap 0,5 pct. 

De samlede finanslovsindtægter steg til 4.191 mio. kr. i 2019, hvil-
ket i faste priser svarer til et fald på knap 1 pct. i forhold til året 
før. Basisforskningsmidlerne på finansloven har været friholdt fra 
omprioriteringsbidrag og er dermed konstante. Faldet i finanslov-
sindtægter fra 2018 til 2019 ses således primært på uddannelses-

2.3 FINANSIEL REDEGØRELSE

området og på myndighedsbetjening. Produktion af STÅ steg med 
204 STÅ fra 26.317 i 2018 til 26.521 i 2019, og selvom der samtidig 
var en mindre forskydning fra tørre STÅ med lavt taxameter til 
våde STÅ med højt taxameter, var det ikke nok til at kompensere 
for omprioriteringsbidraget på 2 pct. af uddannelsestilskuddet. 

For første gang oversteg forbruget af eksterne midler 2 mia. kr. De 
samlede eksterne midler i form af eksterne forskningstilskud og 
andre eksterne tilskud steg med 103 mio. kr. til 2.048 mio. kr. fra 
2018 til i 2019, svarende til en real stigning på knap 4 pct. Samtidig 
steg AU’s beholdning af uforbrugte tilsagn fra 4.565 mio. kr. ultimo 
2018 til 5.174 mio. kr. ultimo 2019 (niveau 2019). Der er således en 
fortsat stigning i hjemtaget af eksterne midler sammenholdt med 
forbruget. Dermed er der også i budget 2020 - 2023 budgetteret 
med yderligere stigninger i forbruget af eksterne midler. 

Salg og øvrige driftsindtægter, som bl.a. består af deltagerbetaling 
til efter- og videreuddannelse, indtægtsdækket virksomhed og 
retsmedicinske ydelser udgjorde i 2019 ca. 7 pct. af omsætningen 
ligesom i 2018. Disse aktiviteter udgjorde i 493 mio. kr. i 2018 og 
488 vmio. kr. i 2019 i faste priser.  

Universitetets samlede omkostninger steg med 124 mio. kr. fra 
6.605 mio. kr. i 2018 til 6.730 mio. kr. i 2019 i løbende priser. I faste 
priser udgør dette en stigning på 0,4 pct.

De samlede lønomkostninger udgjorde 4.411 mio. kr. i 2019 sva-
rende knap 66 pct. af AU’s samlede omkostninger. I 2018 var 
andelen 64 pct. af de samlede omkostninger. Stigningen på ca. 
172 mio. kr. fra 2018 til 2019 svarer til en realstigning på 2,5 pct.
 
Personaleforbruget er samlet steget med godt 2 pct. (168 årsværk) 
fra  7.872 i 2018 til 8.040 i 2019. Stigningen er fordelt med 111 flere 
VIP årsværk og 57 flere TAP årsværk. 

De samlede øvrige driftsomkostninger inkl. husleje og bygnings-
drift faldt med 54 mio. kr. fra 2.229 mio. kr. i 2018 til 2.175 mio. kr. i 
2019. Dette svarer til et realfald på næsten 90 mio. kr. eller 4 pct.

Overheadindtægten blev 9 mio. kr. højere end i 2018. Det skal ses 
i sammenhæng med en stigning i de eksterne midler på over 100 
mio. kr. Den gennemsnitlige overheadindtægt på eksterne midler 
er derfor faldet fra 18 pct. i 2018 til 17 pct. i 2019. Den lavere andel 
af overhead hænger sammen med en forskydning fra statslige til 
private finansieringskilder til eksterne tilskud jf. figur 1 og 2, som viser 
udviklingen i henholdsvis hjemtag og forbrug af eksterne forsknings-
midler i perioden 2015 til 2019. Der er desuden redegjort yderligere 
for de eksterne tilskud i afsnittet om kerneopgaver og ressourcer.

BERETNING
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Figur 1. Hjemtag af nye eksterne forskningsbevillinger, 2015 - 2019, mio. kr. niv. ’19 Figur 2. Forbrug af eksterne forskningsmidler 2015 - 2019, mio. kr. niv. ’19

Afskrivningerne steg med 5 mio. kr. til 144 mio. kr. i 2019 svarende 
til en realstigning på knap 5 mio. kr. eller knap 4 pct. 

Finansielle poster gav en netto indtægt på 53 mio. kr., hvilket var 
33 mio. kr. mere end budgetteret og 46 mio. kr. mere end i 2018. 
AU havde ultimo 2019 investeringer for 1,9 mia. kr. Investeringer 
er primært i danske obligationer og en mindre del i aktier og 
virksomhedsobligationer. Afkastet svarer til 2,6 pct. 

Kerneopgaver og ressourcer

28%, 1.882 mio. kr.

28%, 1.922 mio. kr.

2%, 136 mio. kr.

2%, 130 mio. kr.

1%, 50 mio. kr. 8% , 568 mio. kr.

31%, 2.093 mio. kr.

Uddannelse, 1.882 mio. kr. Basisforskning, 2.093 mio. kr. Eksterne forskningstilskud, 1.922 mio. kr.

Retsmedicin, 50 mio. kr.

Andre indtægter, 568 mio. kr.

Andre eksterne tilskud, 136 mio. kr. Indtægtsdækket virksomhed, 130 mio. kr.

Figur 3 Indtægtsfordeling, mio. kr. og procent 
Opgørelsen benytter principperne fra Danske Universiteters statistikberedskab.

Universitetets kerneopgaver uddannelse, forskning, myndigheds-
betjening og videndeling finansieres af finanslovsmidler, eksterne 
forskningstilskud, andre eksterne tilskud, indtægtsdækket virksom-
hed, salg af retsmedicinske ydelser myndighedsbetjening samt 
øvrige indtægter i form af netto finansielle indtægter, udleje og 
fremleje og øvrigt salg af varer og tjenesteydelser.  Fordelingen 
er vist i figur 3. 

Det foregående afsnit om årets økonomiske resultat benytter 
sig af en terminologi og en gruppering af indtægter og om-
kostninger, som primært henviser til afsnit 3. Regnskab. 

Det følgende afsnit omhandler AU’s kerneopgaver og res-
sourcer repræsenteret ved universitetets indtægter fordelt på 
formål og resultaterne af indsatsen i form af bl.a. uddannelse, 
forskning og forskeruddannelse. Terminologien og grupperin-
gen af indtægter følger definitionerne i Danske Universiteters 
Statistikberedskab, som også benyttes i afgrænsningen af 
hovednøgletallene i bilag 4.2. Hovednøgletallene er en obliga-
torisk del af årsrapporten og opgøres éns på tværs af sektoren.

I regnskabet fx består eksterne midler af eksterne forsknings-
tilskud og anden tilskudsfinansieret virksomhed, mens salg af 
varer og tjenesteydelser omfatter indtægtsdækket virksomhed, 
retsmedicinske ydelser og øvrige indtægter under almindelig 
virksomhed (jf. bilag 4.1). I formålsfordelingen af indtægter 
indgår retsmedicin og indtægtsdækket virksomhed i grup-
pen eksterne midler. Derfor vil der være afvigelser i tallene 
i de to afsnit.
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Uddannelsesindtægterne udgjorde tilsammen 1.882 mio. kr. sva-
rende til 28 pct. af universitetets samlede indtægter. Basisforsknings-
indtægterne udgjorde 31 pct. af de samlede indtægter, svarende til 
2.093 mio. kr., og i 2019 indgår de 50 pct. af beløbet på kontrakten 
om myndighedsbetjening med Miljø- og Fødevareministeriet under 
basisforskning. Kontrakten om myndighedsbetjening optræder 
således både som basisforskningsmidler (50 pct.) og som andre 
indtægter. Dermed tælles 50 pct. af myndighedskontrakten med 
som forskningsmidler og indgår i opgørelsen af den offentlige 
investering i forskning og udvikling. Eksterne forskningstilskud ud-
gjorde 1.992 mio. kr. svarende til 28 pct. af de samlede indtægter. 
Andre eksterne tilskud udgjorde 136 mio. kr. og indtægtsdækket 
virksomhed udgjorde 130 mio. kr., mens retsmedicinske ydelser 
udgjorde 50 mio. kr. Andre indtægter udgjorde 568 mio. kr., sva-
rende til 8 pct. af de samlede formålsfordelte indtægter. 

Universitetets konkurrencesituation på kerneområderne uddan-
nelse og forskning i forhold til de øvrige danske universiteter måles 
bl.a. på STÅ-produktion, eksterne forskningstilskud, bibliometripoint 
og antal godkendte ph.d.-afhandlinger. Disse opgørelser anvendes 
bl.a. til at fordele nye basisforskningsmidler på Finansloven. I det 
følgende vises udvalgte resultater. 

Uddannelsesindtægter består af indtægter fra heltidsuddannelse 
i form af tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), 
deltagerbetaling fra udenlandske selvbetalende studerende og 
betaling for aktiverede, indtægter fra deltidsuddannelse i form af 
deltagerbetaling og tilskud fra UFM, tilskud til udvekslingsstude-
rende, fripladser og stipendier fra UFM, samt uddannelsestilskud 
fra Børne- og Undervisningsministeriet (UVM). Figur 4 nedenfor 
viser sammensætningen af AU’s uddannelsesindtægter. 

Heltidsuddannelse 1.747 mio. kr. Deltidsuddannelse, 88 mio. kr.

UVM tilskud, 27 mio. kr. Udvekslingsstuderende
/fripladser/stipendier, 19 mio. kr.

93%, 1.747 mio.kr.

5%, 88 mio. kr.
1%, 27 mio. kr

1%, 19 mio. kr.

Figur 4. Fordelingen af uddannelsesindtægter på uddannelsestyper, 2019, mio. kr.

Størstedelen af uddannelsesindtægterne består af indtægter til 
heltidsuddannelse (93 pct.), hvoraf finanslovstilskud udgør ca. 99 
pct. og udenlandske selvbetalende studerende og aktiverede 
står for den sidste 1 pct. 

Effekten af fremdriftsreform, dimensionering af visse uddannelser, 
opprioritering af STEM-uddannelser og ikke mindst det årlige 
omprioriteringsbidrag på 2 pct. af uddannelsesbevillingerne ses 
af de to nedenstående tabeller. Tabel 1 viser udviklingen i ud-
dannelsesindtægter i faste priser i perioden 2015 – 2019 sammen 
med STÅ produktionen og studieeffektiviteten målt i den årlige 
STÅ produktion pr. studerende. 

2015 2016 2018 2015 2019

Finanslovstilskud til 
heltidsuddannelse, 
mio. kr., niv. ‘19

1.686 1.798 1.754 1.717 1.729

STÅ produktion 25.167 26.867 26.842 26.317 26.521

Kr. pr. STÅ 67.001 66.936 65.357 65.259 65.207

Antal studerende 36.491 34.469 33.096 33.080 32.980

STÅ pr. studerende  0,69 0,78  0,81  0,80  0,80

2015 2016 2018 2015 2019

Arts og Aarhus BSS 68% 67% 67% 66% 66%

Health og Science 
and Technology 32% 33% 33% 34% 34%

Tabel 1. Uddannelsesindtægter, STÅ produktion  
og studieeffektivitet 2015 -2019

Tabel 2. Udvikling i STÅ produktion på henholdsvis  
Arts/Aarhus BSS og Health/Science and Technology 
2015 - 2019

Målt i faste priser faldt uddannelsesindtægten pr. STÅ i perioden 
2015 til 2019 fra 67.000 kr. til 65.207 kr. svarende til et fald på 3 pct., 
mens studieeffektiviteten samtidig steg fra 0,69 STÅ pr. studerende 
til 0,80 STÅ pr. studerende svarende til en stigning på 17 pct. 

Som det fremgår af tabel 2, sker der i samme periode et mindre 
skift i STÅ produktionen i retning af en højere andel af STÅ med 
højt taxameter (Health og Science and Technology)og en lavere 
andel af STÅ med lavt taxameter (Arts og Aarhus BSS). 

Den samlede forskningsindtægt i 2019 udgjorde 4.015 mio. kr. og 
bestod af basisforskningsmidler på 2.093 mio. kr., hvoraf kontrakt-
midler til forskning fra Klima- og Fødevareministeriet udgjorde 188 
mio. kr., og tilskudsfinansieret forskning fra offentlige og private 
kilder. (1.922 mio. kr.). Kontrakten med Miljø- og Fødevareministe-
riet om forskningsbaseret myndighedsbetjening bliver løbende 
reduceret med 2 pct. om året.
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Mens uddannelsesindtægterne og myndighedsbetjeningen har 
været præget af stramninger og ompriorite-ringsbidrag, har basis-
forskningsmidlerne fra UFM været friholdt for om-prioriteringsbidrag, 
og har derfor ligget konstant i faste priser. Basisforskningsmidlernes 
andel af de sam-lede forskningsindtægter har dog været svagt 
faldende fra 49 pct. i 2015 til 47 pct. i 2019 i takt med, at an-delen 
af eksterne forskningstilskud er steget.

Forskningsaktivitet måles fx i antal godkendte ph.d.-afhandlinger 
eller i antal publikationer i tidsskrifter med peer review. Andre 
forskeres citationer fra videnskabelige publikationer benyttes 
også som kvalitets-indikator, og UFM anvender antallet af bib-
liometripoint i den bibliometriske forskningsindikator som en del 
af fordelingsnøglen ved fordeling af nye basisforskningsmidler 
mellem universiteterne.

Udviklingen i produktionen af bibliometripoint per VIP i den biblio-
metriske forskningsindikator i perioden 2015 – 2019 er vist i tabel 3. 

2015 2016 2018 2015 2019

VIP årsværk * 3.450 3.441 3.460 3.536 3.642

Bibliometripoint 6.436 6.241 6.327 7.066 7.343

Bibliometripoint pr. 
VIP årsværk 1,87 1,81 1,83 2,00 2,02

Tabel 3. Udviklingen i VIP årsværk  
og bibliometripoint 2015 - 2019

*) Professor, lektor, adjunkt, ph.d.-studerende, jf. afgrænsning i AU i Tal

Som det fremgår af tabellen, er optjeningen af bibliometripoint pr. 
VIP årsværk steget nogenlunde jævnt i perioden 2015 til 2019 fra 
1,87 point i 2015 til 2,02 point i 2019. Mens antallet af VIP årsværk 
er steget med 6 pct. i perioden 2015 til 2019, er antallet af biblio-
metripoint steget med 14 pct. 

Tabel 4 viser udviklingen i antallet af godkendte ph.d.-afhandlinger 
i perioden 2015 - 2019 og deres fordeling på tørre (Arts og Aarhus 
BSS) og våde (Health og Science and Technology) områder. 

2015 2016 2018 2015 2019

Godkendte 
ph.d.-afhandlinger 
i alt 471 497 452 417 455

Arts/Aarhus BSS 25% 28% 25% 25% 28%

Health og Science 
and Technology 75% 72% 75% 75% 72%

2015 2016 2018 2015 2019

Indskrevne  
ph.d.-studerende i alt 1.845 1.781 1.798 1.813 1.798

Arts og Aarhus BSS 27% 28% 29% 30% 30%

Health og Science 
and Technology 73% 72% 71% 70% 70%

Tabel 4. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2015 - 2019

Tabel 5. Indskrevne ph.d.-studerende, 2015 - 2019

Antallet af godkendte ph.d.-afhandlinger viser nogle mindre ud-
sving i perioden, og der er ikke sket nogen nævneværdig ændring 
i fordelingen mellem Arts/Aarhus BSS og Health og Science and 
Technology. Som det fremgår af tabel 5, gør det samme forhold 
gør sig gældende for fordelingen af bestanden af indskrevne 
ph.d.-studerende. 

Indtægten fra eksterne forskningstilskud i 2019 var 53 pct. af de 
samlede forskningsindtægter mod 51 pct. i 2015. Figur 2 viser 
udviklingen i fordelingen af eksterne forskningsmidler på danske 
offentlige kilder, danske private kilder, EU og øvrige udenlandske 
kilder i faste priser i perioden 2015 - 2019. 

I perioden 2015 til 2019 er det sket en betydelig forskydning mel-
lem de forskellige grupper af eksterne finansieringskilder. I 2015 
udgjorde danske private kilder 25 pct. af den tilskudsfinansierede 
forskning og danske offentlige kilder udgjorde 60 pct., mens EU og 
andre udenlandske kilder udgjorde 15 pct. I 2019 var fordelingen 
ændret til 36 pct. fra danske private kilder og 47 pct. fra danske 
offentlige kilder, mens EU og andre udenlandske kilder udgjorde 
17 pct.

Danske private organisationer og fonde giver en lavere dækning 
af indirekte omkostninger. Den gennemsnitlige overheaddækning 
af de eksterne forskningsbevillinger faldt således fra 23 pct. i 2015 
til 18 pct. i 2019. 

Andre eksterne tilskud udgjorde 136 mio. kr. og omfatter bl.a. 
Erasmus stipendier, Sino Danish Center (SDC) og virksomhedsspon-
sorater til uddannelse. Indtægtsdækket virksomhed udgjorde 130 
mio. kr. og omfatter bl.a. salg af ydelser på universitetets tandklinik, 
salg af rådgivning og konsulentydelser, laboratorieanalyser, mv. 
Retsmedicin udgjorde 50 mio. kr. i 2019 og omfatter aftalen med 
Justitsministeriet om levering af retsmedicinske ydelser. 

Andre indtægter udgjorde 568 mio. kr. og omfatter 50 pct. af 
kontrakten om myndighedsbetjening med Miljø- og Fødevare-
ministeriet (188 mio. kr.), øvrige basistilskud fra finansloven (123 
mio. kr.) og øvrige indtægter i form af nettofinansielle poster (53 
mio. kr.), udleje og fremleje (17 mio. kr.) samt salg af varer og 
tjenesteydelser såsom forsøgsdyr og landbrugsprodukter under 
almindelig virksomhed (256 mio. kr.)
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2.3.1 KVALITETSTILSKUD

Med det nye bevillingssystem er der fra 2019 indført et kvali-
tetstilskud, som tildeles de videregående uddannelsesinstitutio-
ner til anvendelse til kvalitetsinitiativer. Kvalitetstilskuddene skal 
i 2019 og 2020 understøtte anvendelsen af feedback og/eller 
anvendelse af teknologi på uddannelserne.

Aarhus Universitet har I 2019 anvendt midlerne til EDU-IT satsnin-
gen, der blev vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse i 2017. 
De strategiske sigtelinjer i EDU-IT-satsningen består af aktiveren-
de og varierede undervisningsformer og mere og bedre feed-
back for dermed at skabe bedre læringsudbytte og styrket kva-
litet i de forskningsbaserede uddannelser. Strategien udmøntes 
især gennem re-design af undervisningsforløb, da det er den 
uddannelsesnære curriculumudvikling, der er motoren i satsnin-
gen. Re-designopgaven løftes af fakulteterne med supplerende 
teknologisk understøttelse fra universitetets EDU-IT Hub.

Satsningen blev igangsat i 2018, hvor EDU-IT Hub’en blev etab-
leret. I 2019 er der indrettet et multimediestudie og et eksperi-
mentelt undervisningslokale i EDU-IT Hub’en, der skal understøtte 
den videre udvikling af anvendelse af læringsteknologi og den 
teknologiske undervisningsinfrastruktur. Sidstnævnte omfatter 
dels en brugerdrevet udvikling af funktionaliteten i universitetets 
læringsplatform, dels indkøb og udvikling af tredjepartsteknolo-
gier.

Organisationen omkring EDU-IT satsningen er i 2019 styrket med 
etableringen af et tværgående Koordinationsforum med henblik 
på at sikre videndeling og løbende prioritering af fælles udvik-
lingsprojekter. Der er desuden prioriteret midler til, at AU Educate, 
der er en digital undervisningsressource udviklet på Arts, udbre-
des til hele universitetet. AU Educate rummer en række gode 
eksempler på undervisningselementer, der kan inspirere andre 
undervisere til at udvikle deres undervisning.

EDU-IT satsningen er på Aarhus Universitet i 2019 endvidere un-
derstøttet ved at uddele 2 mio. kr. som seed money til 22 ud-
dannelsesprojekter, der er gennemført i årets løb. De uddelte 
seed money er suppleret med midler fra fakulteterne, hvor der er 
igangsat flere initiativer, der er forankret uddannelsesnært. 

På Aarhus BSS har man på Kandidatuddannelsen i it, kom-
munikation og organisation afprøvet et initiativ med at an-
vende studenterinstruktorer som e-moderatorer i en peer- 
feedback proces. På HD-uddannelsen i Herning er igangsat et 
arbejde med at styrke uddannelsens digitale profil, herunder 
tilpasning af det anvendte Learning Management System med 
henblik på anvendelse af online selvtest og videoindslag, som 

understøttelse af den skemalagte undervisning. Endvidere har 
Aarhus BSS valgt at ansætte en associate dean for digitalisering. 
I sammenhæng hermed har fakultetet igangsat en række pro-
jekter, som skal kortlægge omfanget af digitalisering i det eksi-
sterende uddannelsesudbud, de studerendes parathed i forhold 
til digitalisering samt klæde forskere og undervisere på til at inte-
grere digitalisering yderligere i kernefaglighederne.

På Arts arbejdes i regi af EDU-IT-satsningen i et dobbelt spor. For 
det første finder der en opkvalificering af forskere sted via ud-
vikling af kurser inden for digitale forskningsmetoder. Formålet 
er at løfte undervisernes digitale kompetencer for herigennem 
at kunne styrke de studerendes digitale kompetencer. Tilgangen 
er, at fagmiljøerne vurderer, hvordan den digitale dimension skal 
indarbejdes i de respektive uddannelser, hvorefter der vil blive 
udviklet og gennemført kurser i de relevante teknologier. For det 
andet er der iværksat en række EDU-IT projekter på fakultetet, 
hvor der i 2019 er bevilget midler til projekter inden for ét af fire 
indsatsområder: ’Flipped’ og fleksibel undervisning, intensive-
ret sprogundervisning, mere og bedre formativ feedback samt 
knæk den akademiske kode: Fastholdelse og inklusion. 

På Science and Technology er anvendelsen af Educational IT et 
særligt prioriteret og centralt omdrejningspunkt for udviklingen 
af fakultetets uddannelser, undervisning og læringsmiljø. Der er 
vedtaget en indsats, hvor stort set alle kursuselementer i større 
bachelorkurser skal re-designes med fokus på følgende: 
• Bedre forberedelse inden og efter det fysiske møde  
 (forberedelse)  
• Mere og bedre feedback (feedback) 
• Progression af de studerendes selvstændighed gennem  
 studiet (selvstændighed)  
• Bedre samarbejds- og refleksionskompetencer hos de  
 studerende (samarbejde)  
• Øget indsigt hos underviserne i de studerendes  
 læringsudbytte og faglige niveau (indsigt) 
Med udgangen af 2019 har i alt 60 kurser på Science and Techno-
logy gennemgået et re-design. Erfaringerne med udbredelsen af 
Educational IT er positive, og det har særligt givet forbedring af 
forberedelsen inden det fysiske møde samt feedback. Anvendel-
sen af Educational IT udbredes fortsat til flere kurser med under-
støttelse fra Science and Technologys pædagogiske center, ST 
Learning Lab.

På Health suppleres universitetets EDU-IT-satsning med He-
alth’s EDU IT-satsning 2018-23. Hovedparten af de tiltag, der 
er implementeret, er centreret omkring at skabe mere fokuse-
ret studieaktivitet mellem lektionerne, peer-feedback, at få en 
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bedre kobling mellem de teoretiske og praktiske kurser, samt at 
udvikle nye formater for case-baseret undervisning. Dette ek-
semplificeret vedr. to konkrete initiativer i form af Case-baseret 
undervisning med studenteraktiverende elementer og Gruppe- 
aktiviteter med peer-feedback. EDU-IT satsningen på Health er 
koblet tæt sammen med en større revisionsproces af fakultetets 
uddannelser, der udmønter sig i faglig og didaktisk udvikling af 
disse og ganske omfattende strukturelle og indholdsmæssige 
ændringer af studieordningerne. I revisionsprocessen har der 
været en høj grad af inddragelse af fakultetets aftagerpaneler, 
Advisory Board og andre interessenter med det formål at få et 
eksternt perspektiv på processen og sikre uddannelserne fort-
satte samfundsrelevans.

BERETNING
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2.4 MÅLRAPPORTERING

Aarhus Universitet indgik 3. juli 2018 en strategisk rammekon-
trakt med uddannelses- og forskningsministeren. Rammekon-
trakten er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. 

Rammekontrakten består af i alt syv strategiske mål, der afrap-
porteres i det følgende. Afrapporteringen gengiver konklusio-
nerne fra statusredegørelsen, udarbejdet til Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, med vurdering af, om der er den ønskede 
fremdrift i realiseringen af det strategiske mål. 

Det er Aarhus Universitetets samlede vurdering, at der overordnet 
er solide fremskridt i realiseringen af de mål, der er aftalt i den 
strategiske rammekontrakt. Vurderingen uddybes i det følgende. 

Strategisk mål 1: Styrke forskningskvaliteten med henblik på at 
styrke Aarhus Universitets position som en stærk international 
forskningsinstitution

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Der er Aarhus Universitets vurdering, at der er fremdrift i reali-
seringen af det strategiske mål. De planlagte indsatser og ak-
tiviteter for 2019 er gennemført, og de fastsatte mål for 2019 er 
således opfyldt. To indsatser, der spiller en væsentlig rolle for at 
indfri det strategiske mål, skal fremhæves: 

• Styrket rekrutteringsindsats gennem ”Normer for rekruttering 
af fastansat videnskabeligt personale”: Normerne sætter en 
fælles standard for hele rekrutteringsprocessen og er imple-
menteret på alle institutter. 

 Normerne er i øvrigt blevet drøftet i Rektorkollegiet i regi af 
Danske Universiteter. Her vedtog man et sæt normer for re-
krutteringspraksis, som tager afsæt i Aarhus Universitets for-
læg. 

• Diversitet og ligestilling: Aarhus Universitet har i 2019 intensi-
veret arbejdet med at fremme diversitet og ligestilling.   

Indikatoren ”Antallet af kvalificerede ansøgere til faste viden-
skabelige stillinger på hele universitetet” har haft en positiv ud-
vikling fra 2018 til 2019:

• Andelen af opslag hvor der kun er 1 kvalificeret ansøger er 
faldet med 8 pct.-point fra 27 pct. til 19 pct.

• Andelen af opslag, hvor der har været fire eller flere kvalifice-
rede ansøgere er steget med 6 pct.-point fra 44 pct. til 50 pct.

Indikatoren ”Hjemtag af eksterne forskningsmidler per se-
nior-VIP” har tilsvarende udviklet sig positivt og har været støt 
stigende siden 2017. 

Strategisk mål 2: Styrke forskningsindsatsen på områder, hvor 
arbejdsmarkedet i særlig grad mangler viden og kvalificeret ar-
bejdskraft 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Arbejdet med det strategiske mål er, efter Aarhus Universitets 
vurdering, i god og stabil fremdrift. De interne målsætninger for 
2019 for tilgang i videnskabeligt personale er således opfyldt. 
F.eks. har business satsningen, der løber til og med 2021, allere-
de nået de samlede antal ansættelser. Ligeledes har it- og in-
geniørsatsningen haft stor medvind ift. kapacitetsudvidelsen og 
institutterne har modtaget et stort antal yderst kvalificerede an-
søgninger. I alt er der således ansat yderligere 26 fastansatte VIP 
inden for satsningerne i 2019. Hjemtaget af eksterne forsknings-
midler på Arts har igen i 2019 ligget på et højt niveau i forhold 
til udgangstallet i 2017. I 2019 havde Arts således et forbrug af 
eksterne forskningsmidler på 483.000 kr. per senior VIP-årsværk 
mod 457.000 kr. i 2017. De involverede fakulteter arbejder hver 
især med sin del af målet, som universitetets ledelse løbende 
monitorerer og følger op på to gange årligt.

Strategisk mål 3: Øge de studerendes læringsudbytte 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Der er Aarhus Universitets vurdering, at de mål, der for 2019 er 
sat i forhold til at sikre et højt læringsudbytte for de studeren-
de vedrørende 1) studieintensitet, 2) ECTS-optjening, 3) stud/
VIP-ratio og 4) EDU-IT-satsningen, er opfyldt. 

Ad 1) Resultatet fra Uddannelseszoom vedr. studieintensitet vi-
ser, at det oplevede tidsforbrug blandt de studerende på Aarhus 
Universitet i 2018 var 38,0 timer pr. uge i gennemsnit. Da der ikke 
foreligger data for 2019, er det ikke muligt at følge udviklingen 
over tid. 

Studieintensitet understøttes på Aarhus Universitet af en investe-
ring i og prioritering af et minimumstimetal på alle bachelor- kan-
didatuddannelser (henholdsvis 12 og 8 timer per uge), samt et 
fortsat fokus på at understøtte de læringsaktiviteter, der foregår 
i tiden mellem den skemalagte undervisning. Omfanget af ud-
budte timer overstiger det fastsatte minimum på alle uddannelser.
 

BERETNING
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Ad 2) ECTS-optjeningen pr. semester ligger på et stabilt og højt 
niveau. Den er for 2019 opgjort til 27,8 ECTS pr. semester pr. stu-
derende. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, da udgangs-
punktet på 28,0 ECTS er højt.

Ad 3) Ratioerne for studerende pr. fastansat VIP på Arts og Aar-
hus BSS ligger på hhv. 20,1 og 26,9, hvilket er en forbedring i for-
hold til såvel den fastsatte baseline som niveauet i 2018. 

Ad 4) Aarhus Universitets EDU-IT satsning kører på andet år, og 
det er registreret, at 129 kurser har gennemført redesign i 2019 
med henblik på øget læringsudbytte gennem mere og bedre 
anvendelse af læringsteknologi. De redesignede kurser er fulgt 
af ca. 9.000 studerende. 

Strategisk mål 4: Forberede de studerende bedre til arbejds-
markedet 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Aarhus Universitet har i 2019 fortsat indsatsen ift. at styrke over-
gangen fra studie til arbejdsmarkedet. Det er Aarhus Universitets 
vurdering, at de opstillede mål i forhold til dette er opfyldt. Det 
samme gælder arbejdet med at justere dimittendprofilen. 

Samarbejdet mellem de studerende og arbejdsmarkedet udgør 
et centralt element i Aarhus Universitets arbejde med at forbere-
de de studerende bedre til arbejdsmarkedet. 

Andel af projektorienterede forløb og specialer, der er udarbej-
det i samarbejde med erhvervslivet, er således steget fra 2018 
til 2019; specialer fra 472 til 588 og projektorienterede forløb fra 
1.627 til 1.800. Der knytter sig usikkerhed til opgørelse af tallene 
for 2019, men de reelle tal vurderes at være betydeligt højere.

Andelen af hhv. dimittender og kandidater fra Aarhus Universi-
tet, der er ansat i den private sektor, er steget svagt fra 2018 til 
2019. Førstnævnte er i lighed med sidste år 51 pct., mens sidst-
nævnte er steget fra 49 pct. til 50 pct.

Aarhus Universitets samarbejde med blandt andet Aarhus Kom-
mune om at nedbringe søgeledigheden blandt de nyuddanne-
de har i 2019 været centreret omkring afholdelse af prædimit-
tendforløb. Det fortsættes i 2020 og suppleres med en forstærket 
indsats målrettet særligt udsatte dimittendgrupper.

Profiltilpasningen er fortsat under implementering. Aarhus Uni-
versitet udbød således 6 nye ingeniør- og digitaliseringsuddan-
nelser i 2019. 

Der var en positiv udvikling i søgning til og optag på it- og inge-
niøruddannelserne i 2018. De foreløbige tal for 2019 viser dog 
status quo på de digitale uddannelser og en lille nedgang på 
ingeniørområdet. En del af forklaringen herpå vurderes at være 
de nye adgangskrav på Science and Technology, der er imple-

menteret i 2019. Indførelsen heraf forventes dog på længere sigt 
af få en positiv effekt på fastholdelsesgraden og dermed også 
kandidatproduktionen. 

På Arts og Aarhus BSS er uddannelsesudbuddet i 2019 redu-
ceret inden for flere fagområder. Uddannelserne inden for de 
klassiske sprogfag er sammenlagt til bachelor- og kandidatud-
dannelsen i Klassisk Filologi, og tilsvarende er de arkæologiske 
kandidatuddannelser sammenlagt til kandidatuddannelsen i 
Arkæologi. På Aarhus BSS er der iværksat en tilpasning af por-
teføljen af cand.merc.-linjer med henblik på at styrke matchet 
mellem udbudte uddannelser og efterspørgslen efter de ud-
dannede kandidater.

Strategisk mål 5: Bidrage til øget innovation i private virksomhe-
der og den offentlige sektor 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Det er Aarhus Universitets vurdering, at der er sket en tilfreds-
stillende fremdrift i realiseringen af det strategiske mål i 2019. 
De igangværende samarbejder er blevet videreudviklet til gavn 
for virksomheder, kommuner, studerende og forskere. Og der er 
lagt et fundament for at øge samarbejdet yderligere. 

I 2019 har Aarhus Universitet arbejdet på at igangsætte, udvikle 
og udvide samarbejder med både den private og den offentlige 
sektor. Der er indgået en række strategiske samarbejdsaftaler 
med kommuner. Som en del af de igangværende aftaler med 
kommuner og virksomheder er der etableret innovative partner-
skaber, fælles ansøgninger om hjemtag af eksterne midler og 
øget anvendelse af universitetets forskning. Endelig har aftaler-
ne haft til formål at give virksomhederne adgang til kvalificeret 
arbejdskraft og dermed få dimittender i job.

Aarhus Universitet har i 2019 sat fokus på at styrke universitetets 
iværksætteri for både studerende og forskere med beslutningen 
om at etablere et tværfakultært iværksætterhus. I 2019 er der 
etableret samarbejder med en række eksterne aktører mhp. at 
åbne huset op, så det bliver let at samarbejde med det omgi-
vende iværksætterøkosystem. 

Antallet af nye indgåede forskningsaftaler bevarer med 502 af-
taler det høje niveau på området.

Strategisk mål 6: Udvikle universitetets bidrag til samfundet 
gennem forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål

Aarhus Universitet har i 2019 arbejdet målrettet med de planlag-
te initiativer for at fastholde universitetets stærke position inden 
for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Indikatoren 
for en styrket forskningsbase, gearing af kontraktmidlerne til 
forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for fødevare-, 
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jordforbrug- og miljøområdet, er således vokset fra 139 pct. i 
2017 til ca. 147 pct. i 2018, og det er Aarhus Universitets vurde-
ring, at målsætningen for 2019 er opfyldt. Kvalitetssikringen er 
styrket gennem implementering af et kvalitetsledelsessystem for 
forskningsbaseret myndighedsbetjening, som Aarhus Universi-
tet sigter mod en certificering af i foråret 2020. 

Strategisk mål 7: Styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på et 
forskningsbaseret grundlag

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål

Det er Aarhus Universitets vurdering, at Det Nationale Center 
for Skoleforskning (NCS) er kommet langt i bestræbelsen på at 
påtage sig en central national rolle. Indikatoren for målet, årligt 
forbrug af projektmidler i samarbejde med aftagere eller pro-
fessionshøjskoler, har ligeledes kunnet fastholdes på et stabilt, 
højt niveau. Målsætningerne for centeret for 2019 er således op-
fyldte. 

BERETNING
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investeringer i forskning er mindst en pct. af BNP. AU er derfor 
optimistisk med hensyn til regeringens planer om en sådan 
genopretning og hæfter sig ved, at der i den aktuelle forskning-
spolitiske debat lyder argumenter for yderligere at hæve målet 
for de offentlige investeringer i forskning og udvikling.

En styrkelse af de offentlige investeringer i forskning og udvikling 
vil samtidig kunne udligne den forskydning, der er sket siden 
2016 fra offentligt finansieret forskning i retning af forskning fi-
nansieret af private fonde og organisationer. 

En anden positiv udvikling er stigningen i  Aarhus Universitets  
beholdning af uforbrugte tilsagn. Samlet vil det være muligt at 
øge aktiviteten på de eksterne tilskud de kommende år. 

Myndighedskontrakterne falder stadig med ca. 2 pct. om året 
svarende til 7 - 8 mio. kr. Der må derfor forventes løbende ind-
skrænkninger i kapaciteten på de berørte institutter og tilpas-
ning til et lavere aktivitetsniveau, medmindre det lykkes at sub-
stituere kontraktmidler med eksterne forskningstilskud og/eller 
indtægtsdækkede aktiviteter. 

Aarhus Universitets strategiske investeringer forventes at med-
føre negative resultater i en årrække.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Mio. kr. løbende priser R18 R19 B20

Samlede indtægter 6.602 6.780 6.853

Resultat -2 51 -49

Tabel 6. Realiserede indtægter regnskab 2018 og 2019,  
budget 2020, mio. kr. løbende priser

Aarhus Universitets bestyrelse vedtog på sit møde den 13. de-
cember 2019 Strategi 2025. På samme møde blev der vedtaget 
en handleplan 2020, der beskriver mere end 40 overordnede 
indsatser, der skal kendetegne arbejdet med implementering af 
strategien i 2020. Der er et betydeligt overlap heri til den handle-
plan, der er udarbejdet for den strategiske rammekontrakt. Der 
kan bl.a. fremhæves følgende overordnede, centrale indsatser:

• Det fortsatte arbejde med ændring af universitetets uddan-
nelsesprofil. Universitetet vil videreføre arbejdet med en æn-
dring af dimittendprofilen, så den er bedre balanceret efter 
behovet på arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden. Ud over den 
uddannelsesmæssige effekt medfører det også en ændring 
af forskningsprofilen med bl.a. en styrkelse af STEM- og busi-
nessområderne. 

• Indsatsen for at opnå flere kvalificerede ansøgere til faste, vi-
denskabelige stillinger. I den forbindelse er normer for rekrut-
tering et centralt redskab for at sikre, at universitetet fremover 
tiltrækker et stort og bredt felt af højt kvalificerede ansøgere 
og dermed kan fastholde og udbygge universitetets position i 
den globale konkurrence. 

• Styrkelse af universitetets bidrag til hele samfundets udvikling 
og velfærd. Indsatsen med at øge samarbejdet med såvel 
store virksomheder som SMV’er vil fortsætte, ligesom arbejdet 
med iværksætteri vil intensiveres.

• Udvikling af myndighedsbetjeningen. Kvalitetsledelsessyste-
met vil blive certificeret, og kvalitetsarbejdet vil blive yderlig-
ere styrket. Der vil være fokus på forbedret sagshåndtering og 
kommunikation i forhold til at levere rettidig rådgivning af høj 
kvalitet. 

• Udvikling af universitetets visioner for egen bæredygtig drift 
og udvikling. Universitetet har i 2019 udarbejdet et udkast til 
en ambitiøs klimastrategi, der forventes vedtaget i 2020. Se-
nere på året vil der blive vedtaget en handleplan for imple-
mentering heraf. 

Med Finanslov 2020 blev omprioriteringsbidraget på 2 pct. af 
uddannelsestilskuddene fjernet, og den midlertidige forhøjelse 
af STÅ-taxametrene for de laveste STÅ-takster blev forlænget til 
og med 2022. I samme finanslov skete der en genopretning af 
bevillingerne til de statslige fonde og puljer, så disse bevillinger 
i 2020 for første gang er over niveauet i 2015. Ifølge Finansmin-
isteriets seneste økonomiske redegørelse af december 2019 vil 
de offentlige investeringer i forskning og udvikling ligge under 
Barcelonamålet på 1 pct. af BNP i perioden 2018 – 2021. Hvis 
der ikke sker yderligere genopretning af forskningsmidlerne, vil 
andelen udgøre 0,9 pct. i perioden. I regeringens forståelses-
papir nævnes Barcelonamålet og sigtet om, at de offentlige 

Samlet set ser de økonomiske udsigter bedre ud for universitetet 
ved indgangen til 2020 end ved indgangen til 2019.

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. 870 
af 26. august 2019 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. 

Der er foretaget enkelte ændringer til sammenligningstallene i 
resultatopgørelsen. Ændringerne påvirker ikke årets resultat eller 
egenkapitalen.

Derudover er den anvendte regnskabspraksis 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 balan-
cedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transakti-
onsdagens 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.

REGNSKAB
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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 ind-
går værdien af aktier og obligationer sammen med likvide midler.

REGNSKAB
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3.2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R 2019 R 2018

 Ordinære driftsindtægter  
 Tilskud til egen drift fra finansloven 4.190.833 4.158.244

 Eksterne midler 2.048.300 1.944.639

 Salg af varer og tjenesteydelser 487.984 492.729

 Ordinære driftsindtægter i alt 6.727.117 6.595.612

 Ordinære driftsomkostninger  
Forbrugsomkostninger  

 Husleje 684.852 677.222

 Andre forbrugsomkostninger 107.810 103.987

 Forbrugsomkostninger i alt 792.662 781.209

 Personaleomkostninger 4.410.510 4.237.370

 Andre ordinære driftsomkostninger 1.382.205 1.447.572

Af- og nedskrivninger 144.264 138.742

 Ordinære driftsomkostninger i alt 6.729.641 6.604.893

 Resultat af ordinær drift -2.524 -9.281

Andre driftsindtægter 0 0

Resultat før finansielle poster -2.524 -9.281

Finansielle poster  

 Finansielle indtægter 64.340 34.117

Finansielle omkostninger 10.778 27.258

 Årets resultat 51.038 -2.422
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3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Aktiver R 2019 R 2018

Anlægsaktiver

 Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 851 1.521

3.6.2 Immaterielle anlægsaktiver i alt 851 1.521

 Materielle anlægsaktiver

 Grunde, arealer og bygninger 565.316 520.369

 Produktionsanlæg og maskiner 473.221 449.250

 Transportmateriel 49.177 49.335

 Inventar og it-udstyr 30.714 32.565

 Materielle anlægsaktiver under konstruktion 126.238 115.475

3.6.3 Materielle anlægsaktiver i alt 1.244.666 1.166.994

 Anlægsaktiver i alt 1.245.517 1.168.515

 Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 8.140 6.963

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 173.385 179.048

 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 785.094 782.479

 Øvrige tilgodehavender 99.464 89.348

 Periodeafgrænsningsposter 20.737 22.305

Værdipapirer 1.943.999 1.906.704

 Likvide beholdninger 514.764 282.807

 Omsætningsaktiver i alt 3.545.583 3.269.654

 Aktiver i alt 4.791.100 4.438.169

DKK 1.000

Note Passiver R 2019 R 2018

 Egenkapital i alt 957.540 906.502

3.6.4 Hensættelser i alt 30.644 43.670

3.6.5 Kreditforeningsgæld 16.754 18.890

3.6.6 Periodiserede donationer 446.290 413.672

Langfristet gæld i alt 463.044 432.562

Kortfristet gæld

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 360.091 360.907

 Skyldige feriepenge 605.170 585.426

 Anden gæld 148.009 131.332

 Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende tilskudsaktivitet 1.855.635 1.589.363

3.6.7 Øvrige periodiseringsposter 370.967 388.407

 Kortfristet gæld i alt 3.339.872 3.055.435

 Passiver i alt 4.791.100 4.438.169

REGNSKAB
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3.4 EGENKAPITALOPGØRELSE

DKK 1.000 Egenkapital 
i alt

Egenkapital i.h.t. årsrapporter 2018 906.502

Årets resultat 51.038

Egenkapital i alt 31. december 2019 957.540

      

3.6 NOTER TIL REGNSKABET

Note 3.6.1 Personaleforbrug

2015 2016 2017 2018 2019

Årsværk 7.866 7.853 7.825 7.872 8.040 
      

3.5 PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 

DKK 1.000 R 2019 R 2018

Årets resultat 51.038 -2.422

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:

Regulering af egenkapital jf. aktstykke nr. 3 0 -6.000

Af-/nedskrivninger på anlægsaktiver inkl. gevinst ved salg 144.263 138.742

Årets indtægtsførsel af donationer -60.752 -54.970

Ændringer af hensættelser -13.026 9.132

Ændring i tilgodehavender mv. -6.677 -125.299

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 284.439 76.426

Pengestrøm fra driftsaktivitet 399.285 35.609

Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 0

Køb af materielle anlægsaktiver -222.333  -140.604

Salg af anlægsaktiver 1.386 4.024

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -220.947  -136.580

Tilgang af donationsforpligtelse 93.051 98.351

Afdrag på langfristet gæld -2.136 -2.128

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 90.915 96.223

Ændring i likvide beholdninger 269.253 -4.748

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 1. januar 2.189.511 2.194.259

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 31. december 2.458.764 2.189.511
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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. 1.1.2019 0 10.208 0 10.208

Tilgang 0 0 0 0

Overført til igangværende arbejde 0 0 0 0

Afgang 0 0 0 0

Kostpris pr. 31.12.2019 0 10.208 0 10.208

Afskrivninger pr. 1.1.2019 0 8.687 0 8.687

Årets afskrivninger 0 670 0 670

Afskrivninger på solgte aktiver 0 0 0 0

Afskrivninger pr. 31.12.2019 0 9.357 0 9.357

Regnskabsmæssig værdi 0 851 0 851

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. 1.1.2019 713.946 1.493.476 99.221 268.966 115.475 2.691.084

Tilgang 40.164 158.220 3.986 19.963 0 222.333

Overført til igangværende arbejde 30.041 -43.260 1.624 832 10.763 0

Afgang -8.000 -21.996 -3.687 -4.669 0 -38.352

Kostpris pr. 31.12.2019 776.151 1.586.440 101.144 285.092 126.238 2.875.065

Afskrivninger pr. 1.1.2019 193.577 1.044.226 49.886 236.401 0 1.524.090

Årets afskrivninger 24.457 89.163 5.577 22.646 0 141.843

Afskrivninger på solgte aktiver -7.199 -20.170 -3.496 -4.669 0 -35.534

Afskrivninger pr. 31.12.2019 210.835 1.113.219 51.967 254.378 0 1.630.399

Regnskabsmæssig værdi 565.316 473.221 49.177 30.714 126.238 1.244.666

Afskrivningsperiode/år 10-50 år 5-20 år 5-30 år 3 år 0 0

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 1.244.666 er TDKK 445.667 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6. 

 
Den offentlige ejendomsvurdering på grunde, arealer og bygninger, jf. seneste årsomvurderinger 2018
Bygningsværdi 415.835

Grundværdi 73.066

Offentlig vurdering i alt 488.901

Ejendom, hvor der ikke er foretaget særskilt offentlig vurdering. Bogført værdi udgør 3.500

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på TDKK 851 er TDKK 622 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6.
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Note 3.6.4 Hensættelser
DKK 1.000 R 2019 R 2018

Reetableringsforpligtelser vedr. indretning af lejede lokaler 3.925 3.925

Åremålsstillinger og aftalt fratrædelse mv. 15.719 14.163

Nedskrivning på STADS 11.000 11.000

Projekthensættelser 0 0

Andre hensættelser 0 14.582

Hensættelser i alt 30.644 43.670

Note 3.6.5 Kreditforeningsgæld
DKK 1.000

Langfristet gæld afdrages over følgende perioder R 2019 R 2018

Inden for 1 år 2.136 2.132

Mellem 1 og 5 år 8.532 8.530

Efter 5 år 6.086 8.228

Kreditforeningsgæld i alt 16.754 18.890
 

 

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 1.1.2019 1.059 86.540 254.101  25.664 7.286 39.022 413.672

Overførsel 0 0 -15.773 0 -572 16.345 0

Modtagne donationer 0 1.894 82.697 150 9.717 0 94.458

Indtægtsførte donationer -436 -3.489 -50.475 -1.093 -5.259 0 -60.752

Afhændede donationer 0 0 -1.088 0 0 0 -1.088

Periodiserede donationer 31.12.2019 623 84.945 269.462 24.721 11.172 55.367 446.290

Periodiserede donationer indtægtsføres i følgende perioder:

Inden for 1 år 62.939

Mellem 1 og 5 år 191.176

Efter 5 år 192.175

Periodiserede donationer 31.12.2019 i alt 446.290

Note 3.6.7 Øvrige periodiseringsposter
DKK 1.000 R 2019 R 2018

Forudindbetaling af tilskud 2020 fra SIU og VUS 335.799 337.688

Andre forudindbetalinger 35.168 50.719

Øvrige periodiseringsposter i alt 370.967 388.407

Lån i HIH ejendom TDKK 16.754 forventes indfriet ved overdragelse af ejendom til BYGST i 2020.

Lån nr. Ejendom Lånetype ISIN-kode Valuta Rente 
(pct.)

Fast/
variabel 
rente

Afdrags- 
frihed

Afdrags- 
frihed  
vudløb

Hovedstol 
(mio. kr.)

Restgæld 
(mio. kr.)

Udløb

4 Birk Centerpark, 
7400 Herning

Realkreditlån DK0009520876 DKK 0,0522 Variabel nej 32,0 10,6 2026

5 Birk Centerpark, 
7400 Herning

Realkreditlån DK0009520876 DKK 0,0507 Variabel nej 10,0 5,6 2034

6 Birk Centerpark, 
7400 Herning

Realkreditlån DK0009521338 DKK 0,01 Variabel nej 1,2 0,6 2032
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Note 3.6.10  Aarhus Universitet’s samlede omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter
DKK 1.000 R2019 R2018

Studenteridræt og øvrige studenteraktiviteter

Studenteridræt  879 898

Øvrige studenteraktiviteter 7 1

Studenteraktiviteter i alt 886 899

Studenterpolitiske aktiviteter

Studenterrådet/Studenterlauget/De studerendes Råd 1.468 1.449

Konservative Studenter 179 141

Frit Forum 138 144

Studenterpolitiske aktiviteter i alt 1.784 1.734

I alt 2.670 2.632

Note 3.6.8 Forbrug af midler til fripladser og stipendier i perioden 1. september 2018 til 31. august 2019
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 42 33 1.515 3.599

Takst 2 2 0 127 0

Takst 3 29 17 1.576 1.667

I alt 73 50 3.218 5.266

Regnskab

År Overført fra Styrelsen for  
Institutioner og Uddannelses- 

støtte (SIU) (kr.)

Overført overskud vedr.  
udenlandske betalings- 

studerende (kr.) 

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

2014 10.268  13.207 -2.939

2015 10.086  14.180 -4.094

2016 9.756 246 10.975 -973

2017 9.526 179 10.492 -787

2018 9.396 0 9.074 322

2019 9.097 0 8.563 534

Note 3.6.9 Stipendier til særligt talentfulde studerende i regnskabsårene 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019
DKK 1.000

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

2015 0 1.200 0

2016 7 2.600 377

2017 11 1.200 1.150

2018 11 0 808

2019 4 0 36

I 2019 har der i alt været 4 indskrevne stipendiater, som har været tilknyttet Innovationsfonds-projekterne Future Cropping, som er et samfundspartnerskab.
Stipendiaterne udløb med januar 2019, og der forventes ikke flere optagne på ordningen.
I alt har der, jf. tabellen, været disponeret 2.371 tkr. til stipendier i perioden 2015-2019. I samme periode har der været forbrug af internt taxameter på 2.066 tkr.
I alt et forbrug på 4.437 tkr.
AU har anmodet styrelsen om, at ”overskuddet” på 563 tkr. overføres til den almindelige fripladsordning. Jf. note [3.6.8]. Det vil i givet fald først ske i 2020
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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 48.142. 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 dæk-
kes 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 Uddannelsesministeriet 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 nettooverdragelsessum til  
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

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 31. december 2035

Forpligtelserne har følgende forløb:

DKK 1.000 Lejeforpligtelser

Inden for 1 år 486.319

Mellem 1 og 5 år 817.047

Efter 5 år 421.068

Lejeforpligtelser i alt 1.724.434

Note 3.6.15 Pantsætninger
Kreditforeningsgæld TDKK 16.754 er sikret ved pant i Universitetets ejendom med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2019 på TDKK 54.311

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, Constructive Institute, 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 og de 
danske institutter i Athen og Damaskus.
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Note 3.6.16 Kapitalandele
DKK 1.000

Aarhus  Universitet har ejerandele i følgende selskaber: Indskud og erhvervelse

Selskab 2019 Akkumuleret Samlede selskabskapital (nom.kr.) AU’s ejerandel i %

SIMHERD A/S 145 500 29,00

TEGNOLOGY ApS 34 267 12,90

Pleuratech ApS 5 125 3,84

Cercare Medical ApS 2 353 0,68

Brincker Dynamics ApS 8 80 10,00

Methyl Detect 13 50 25,40
 
Kapitalandele er indregnet i regnskabet til kr. 0. Universitetet har ikke i 2019 haft indtægter eller omkostninger vedrørende ovennævnte selskaber efter stiftelsen.

Note 3.6.17 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed   
DKK 1.000 2016 2017 2018 2019

Indtægter  132.222  145.622  131.474  130.339 

Direkte og indirekte omkostninger  126.788  134.498  123.236  118.545 

Resultat  5.434  11.125  8.238  11.794 

Akkumuleret resultat fra og med 2007 *)  98.688  109.812  118.051  129.845 
  
*) 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
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4. BILAG

4.1 OPGØRELSE AF VIRKSOMHEDSTYPER  (DELREGNSKABER)
 Mio. kr. Alle  

delregnskaber
DR1:

Almindelig
virksom-

hed

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 4.191 4.190 0 0 0 0 1

Eksterne tilskud 2.048 0 0 0 1.914 134 0

Salg og øvrige driftsindtægter 488 298 130 50 8 2 0

Indtægter i alt 6.727 4.488 130 50 1.922 136 1

Omkostninger

Lønninger 4.411 3.177 46 25 1.109 53 0

Husleje 685 678 5 1

Øvrige driftsomkostninger 1.490 566 73 16 751 83 1

Afskrivninger 144 81 0 2 61 0 0

Omkostninger i alt 6.730 4.502 119 49 1.922 136 1

Resultat af ordinær drift -3 -14 11 0 0 0 0 

Finansielle poster i alt 54 54 0 0  0 0 0

Årets resultat 51 40 11 0  



ÅRSRAPPORT 201940

4.2 HOVEDNØGLETAL
Nr. Hovednøgletal R 2019 R 2018

Indtægter i mio. kr.

1 Uddannelse 1.882 1.941

2 Forskning 2.093 2.091

3 Eksterne midler 2.239 2.130

4 Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver 188 183

5 Basistilskud 123 52

6 Øvrige indtægter 257 206

Omkostninger i mio. kr. opdelt på formål 

7 Forskning * 3.507 3.427

8 Uddannelse * 2.238 2.223

9 Formidling og vidensudveksling * 216 189

10 Forskningsbaseret myndighedsbetjening * 420 416

11 Generel ledelse, administration og service 320 321

Personale (årsværk)

12 VIP 4.129 4.009

13 DVIP 367 377

14 TAP 3.544 3.486

Balance 

15 Egenkapital i mio. kr. 958 907

16 Balance i mio. kr. 4.791 4.438

17 Bygningsareal i alt (bruttoareal opgjort i m2) 707.642 685.770

Aktivitets- og produktionsoplysninger  

Studerende

18 Antal optagne på bacheloruddannelsen 6.815 7.018

19 Antal optagne på kandidatuddannelsen 5.925 5.898

20 Antal indskrevne studerende pr. 1.10. 33.020 33.112

21 STÅ-produktion 26.521 26.317

Færdiguddannede

22 Antal færdiguddannede bachelorer 4.625 4.512

23 Antal færdiguddannede kandidater 5.045 5.203

Åben og deltidsuddannelse

24 Antal årselever 944 1.030

25 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 594 743

Internationalisering

26 Antal udgående studerende (udvekslingsstuderende) 1.645 2.005

27 Antal indgående studerende (udvekslingsstuderende) 996 1.090

28 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 2.790 2.962

Forskeruddannelse

29 Antal indskrevne ph.d.-studerende 1.798 1813

30 Antal optagne ph.d.-studerende (nyindskrevne) 491 490

31 Antal godkendte ph.d.-afhandlinger 455 417

Forsknings- og formidlingsresultater

32 Antal publikationer (bibliometrisk forskningsindikator) 6.949 6.605

33 Anmeldte patenter 19 24

34 Anmeldte opfindelser 80 68

35 Antal projekter med erhvervslivet 2713 2.474

36 Antal eksterne projekter 5.038 4699

37 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr.  790 690

*) Omkostninger før fordeling af omkostninger til generel ledelse, administration og service.

BILAG
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Highlights
SDC’s bygning nord for Beijing blev taget i brug i 2017, og den viser 
nu for alvor sit potentiale ved at huse en lang række forskelligar-
tede aktiviteter. Foruden den daglige undervisning var eksempelvis 
Novo Nordisk Diabetes Roundtable henlagt til SDC-bygningen 
ligesom Corporate Innovation Days 2019 for erhvervsfolk, forskere 
og studerende atter blev afholdt hos SDC. Derudover har der 
henover kalenderåret været afholdt en række ”Get smart with 
SDC” arrangementer, som er inspireret af de såkaldte TEDx talks. 
Ovenstående er blot nogle få eksempler på faglige aktiviteter, som 
trækker tråde til SDC. Derudover benytter de kandidatstuderende 
bygningens faciliteter til både faglige og sociale arrangementer, 
ligesom de i 2019 på eget initiativ indrettede et motionsrum til 
brug for både studerende og ansatte. 

Foruden faglige arrangementer, havde SDC i samarbejde med 
Det Danske Handelskammer i Beijing arrangeret, at det danske 
radioprogram ”Mads & Monopolet” sendte fra SDC i marts. Pub-
likum bestod i den anledning af studerende og ansatte ved SDC 
samt undervisere og danske expats. 

Sideløbende med diverse arrangementer bliver SDC også be-
søgt af bl.a. danske gymnasieskoler på studietur i Beijing, og i 
oktober lagde den danske Tech Ambassadør, Casper Klynge, 
vejen forbi. Danmark har som det første land i verden udpeget 
en Tech Ambassadør, i bestræbelserne på at forbinde teknologi 
og diplomati gennem såkaldt ”TechPlomacy”.
Studerende, dimittender og forskere

I 2019 blev der fra dansk side indskrevet 61 fuldtidsstuderende og 
3 semesterstuderende fordelt på i alt syv kandidatuddannelser. På 
VIP-siden var der i løbet af 2019 knap 200 forskere fra de danske 
universiteter i Kina for enten at undervise og/eller forske inden 
for rammerne af SDC, hvoraf flere var afsted gentagne gange. 

Den danske side af SDC har i 2019 medfinansieret 24 nye ph.d.-sti-
pendiater fordelt på de nuværende seks forskningsområder: 
Water and Environment, Sustainable Energy, Nanoscience, Social 
Sciences, Life Sciences og Food and Health. Størstedelen af både 
ph.d.-studerende og postdoc’er bidrager til undervisningen på 
kandidatuddannelserne i Kina. 

På ph.d.-siden var 2019 en milepæl i SDC-samarbejdet, da det 
for første gang lykkedes for en kinesisk SDC ph.d.-studerende at 
opnå en dobbeltgrad fra et dansk universitet.  
Den danske SDC-bestyrelse

I 2019 kom der to nye ansigter til i den danske SDC-bestyrelse. 
Universitetsdirektør Georg Dam Steffensen, IT-Universitetet, afløste 
Jørgen Staunstrup mens dekan for Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet Rasmus Antoft, Aalborg Universitet, tiltrådte som afløser 
for prorektor Inger Askehave. Formand for bestyrelsen er fortsat 
dekan Philip John Binning fra Danmarks Tekniske Universitet 
mens næstformandsskabet varetages af dekan for Health Lars 
Bo Nielsen, Aarhus Universitet.

Endelig godkendelse af ny uddannelse
I 2019 faldt den sidste brik på plads i arbejdet med at få godkendt 
en ny SDC kandidatuddannelse i International Food Quality and 
Health, idet Akkrediteringsrådets godkendelse fra 2018 blev fulgt 
op med en godkendelse fra det kinesiske uddannelsesministe-
rium. Kandidatuddannelsen er forankret på Aarhus Universitet 
og udbydes med studiestart i 2020. Til den tid vil SDC således 
kunne udbyde otte kandidatuddannelser fordelt på seks forsk-
ningsområder.

5. SINO-DANISH CENTER 
FOR EDUCATION AND RESEARCH
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DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R2019 R2018

 Ordinære driftsindtægter

Tilskud til egen drift fra finansloven 33.560 31.164

 Eksterne midler 30.000 29.700

Ordinære driftsindtægter i alt 63.560 60.864

Tilskud videresendt til danske universiteter 58.034 57.191

Tilskud videresendt til Kina 610 0

Videresendte midler i alt 58.644 57.191

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje 495 517

Andre forbrugsomkostninger 41 112

Forbrugsomkostninger i alt 536 629

Personaleomkostninger 7.782 7.274

Note 1 Andre ordinære driftsomkostninger 2.295 3.300

Af- og nedskrivninger 123 153

 Ordinære driftsomkostninger i alt 69.380 68.547

 Årets resultat -5.820 -7.683

Balance

Aktiver

Mellemregning med AU 55.550 61.370

Aktiver i alt 55.550 61.370

Passiver

Saldo ultimo 2018 61.370 69.053

Indbetalte midler fra partnere 2019 63.560 60.864

Forbrug af indbetalte midler 2019 -69.380 -68.547

Midler til brug for kommende aktiviteter ultimo 2019 55.550 61.370

Passiver i alt 55.550 61.370

SINO-DANISH CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH 
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

SINO-DANISH CENTER 

Note 1: Industriens Fond har bevilget 9.000 tkr. til færdiggørelse af Industriens Fonds Hus i Beijing.
Der er i 2019 brugt 207 tkr. af denne bevilling.
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