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Høringssvar vedr. fælles årsrapportmateriale for uddannelsesinstitutioner 
under Uddannelses- og Forskningsministeriet - forår 2021

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring af udkast til en fælles skabelon og 
tilhørende vejledning vedrørende aflæggelse af årsrapporten 2021 for institutioner under 
Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Danske Professionshøjskoler har følgende 
bemærkninger:

Generelt 

Årsrapporten for 2021 er for flere institutioner den første, hvor den nye registreringsramme 
anvendes. For disse institutioner vil årsrapporten for 2021 derfor være en pilot-årsrapport, hvor 
den nye skabelon skal implementeres.

Danske Professionshøjskoler har følgende bemærkninger til bilag 1. Årsrapportskabelon for 
uddannelsesinstitutioner under UFM, bilag 2. Vejledning til årsrapportskabelon for 
uddannelsesinstitutioner under UFM samt bilag 2b. Sammenhæng mellem balancen og 
statens kontoplan:

Bilag 1. Årsrapportskabelon for uddannelsesinstitutioner under UFM

Afsnit Bemærkning

Indholdsfortegnelse Ingen bemærkninger.

Påtegning Ingen bemærkninger.

Beretning, herunder 
hoved- og 
nøgletalstabel

Hoved- og nøgletalstabel:

Tabellen er i store træk identisk med tidligere års tabel. I forhold til nr. 
6–12 er der tale om en oversigt, som baserer sig på den nye 
formålsopdeling. Tabellen angiver, at der skal være tal for 
regnskabsåret samt de fire forudgående år.

Af vejledningen fremgår det, at en række bagudrettede opgørelser i 
overgangsåret vises summarisk. Det må forventes, at den summariske 
opgørelse vil gælde i de kommende år og udfases i takt med, at den 
nye registreringsramme kan give de ønskede opgørelser. For de nye 
formål giver det hverken mening eller er praktisk muligt at beregne 
nøgletal for perioden før den nye registreringsramme er taget i brug.

Danske Professionshøjskoler anbefaler, at krav om bagudrettede 
opgørelser, der kun kan laves med anvendelse af den nye 
registreringsramme, udgår og løbende opbygges over de kommende 
år, således at der i vidt omfang anvendes summariske opgørelser.

Endvidere bør det konkretiseres på hvilket niveau disse summariske 
opgørelser skal udarbejdes.
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Anvendt 
regnskabspraksis – 
afsnit om anvendelse 
af den fælles 
kontoplan

Danske Professionshøjskoler imødeser, at afsnittet sendes i høring i 
efteråret 2021.

Resultatopgørelse med 
tilhørende noter

Resultatopgørelse:

Samme bemærkning som vedrører hoved- og nøgletalstabellen vedr. 
historisk opgørelse af institutionens historiske nøgletal. Danske 
Professionshøjskoler bemærker, at indtægtssiden skal udarbejdes 
med en betydelig højere detaljegrad end tidligere, hvor indtægterne 
før var opdelt i ti poster mod nu, som foreslået, i 29 poster fordelt på 
fire noter.

Note 1-4: Statstilskud og andre indtægter

Noten vurderes identisk med tidligere års tilsvarende note med 
tilføjelse af den nye formålsopdeling. Det kan overvejes, om noten i 
højere grad skal basere sig på de nye krav om opdeling af regnskabet i 
delregnskaber (10, 90, 95 og 97).

Endvidere vil det, jf. ovenstående bemærkning, være vanskeligt og 
ressourcekrævende at udarbejde noten for år, der ligger før 
ibrugtagningen af den nye registreringsramme.

Udarbejdelsen af noten vil afhænge af, at der udvikles nye 
kontoskemaer, som understøtter opstillingen. Danske 
Professionshøjskolers økonomichefudvalg deltager gerne i dette 
udviklingsarbejde.

Note 3: Salg af varer og tjenesteydelser

Noten indeholder Kursusvirksomhed (indtægtsdækket virksomhed). 
Noten bør udvides med en linje, der dækker indtægtsdækket 
virksomhed generelt.

Note 4: Andre indtægter

Det er uklart om linjen ”kostafdeling” også dækker ”kollegier”, jf. det 
nye formål 5: Kostafdeling og kollegier, eller om der udelukkende er 
fokus på de egentlige kostafdelinger med tilskud.

Note 11: Bygninger og bygningsdrift

Den foreslåede bemærkning om, ”at opgørelsen af omkostninger til 
generelle fællesomkostninger samt bygninger og bygningsdrift ikke 
kan sammenlignes med tidligere år, grundet den nye 
opgørelsesmetode” kan passende anvendes generelt eller på flere 
noter.

Balance med 
tilhørende noter

Note 39: Forudbetalte bundne tilskud

Der bør være en vejledning om, i hvilken detaljeringsgrad 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forventer noten specificeret.

Pengestrømsopgørelse Ingen bemærkninger.
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Tabeller vedrørende 
indtægter og 
omkostninger på de 
enkelte 
virksomhedstyper 
samt tabel vedrørende 
midler til udviklings- 
og evidensbasering 

Særlige specifikationer

Der er tale om en ny opstilling baseret på de nye delregnskaber, 
hvilket er anbefalelsesværdigt, jf. ovenstående. 

Som ved tidligere bemærkninger vil den bagudrettede opgørelse ikke 
være mulig.

Der bør udarbejdes en præcisering af, hvad der konkret menes med 
”udbud i udlandet”.

Udgåede 
specifikationer

Danske Professionshøjskoler bemærker, at en række særlige 
specifikationer, som indgår i tidligere års årsrapporter, er udgået: 

- Udlagte aktiviteter
- Personaleomkostninger
- Lederløn
- Revision
- Undervisningsmiddelcenterfunktionen
- Legater
- Selvbetalere
- Fripladser
- Stipendier

Bilag 2. Vejledning til årsrapportskabelon for uddannelsesinstitutioner under UFM

Afsnit Bemærkning

Påtegning Det er uklart, hvad den omtalte tro- og loveerklæring, som 
bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive, indeholder.

Beretning Årets faglige resultater

Danske Professionshøjskoler noterer med tilfredshed, at det nu er 
specificeret, at ”Årets faglige resultater” skal præsenteres i bred 
forstand frem for med høj detaljeringsgrad.

Danske Professionshøjskoler noterer med tilfredshed, at det tidligere 
særlige krav til den regnskabsmæssige opgørelse af anvendelse med 
midler til ”styrket udvikling og evidensbasering” er flyttet til de særlige 
specifikationer i regnskabets taldel.

Danske Professionshøjskoler noterer, at der ikke længere skal 
udarbejdes særlige bemærkninger om administrationsprocenten og 
UC-effektiviseringsprogrammet.

Hoved- og nøgletalstabel

Note 29-30: Teori- og praktik-STÅ

Det forudsættes, at esas kan levere de ønskede oversigter samt øvrige 
opstillinger, jf. bilag 4.

Regnskab Der henvises til bemærkninger overfor vedr. bilag 1.

Balance inkl. noter Der henvises til bemærkninger overfor vedr. bilag 1.

Pengestrømsopgørelse Ingen bemærkninger.

Særlige specifikationer Der henvises til bemærkninger overfor vedr. bilag 1.

Bilag Ingen bemærkninger.
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Bilag 2b. Sammenhæng mellem balancen og statens kontoplan

Det fremgår, at oversigten er vejledende, og at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er 
opmærksom på, at der er variationer mellem institutionerne. Det bemærkes, at institutionerne 
under Danske Professionshøjskoler arbejder på at opnå en højere grad af ensartet anvendelse af 
de enkelte kontoelementer med henblik på sammenligning og vidensdeling.

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler
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