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Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over fælles årsrapportmateriale for de selve-
jende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-og Forskningsministeriet. Vi har nedenstående bemærk-
ninger.

Generelle bemærkninger
Danske Professionshøjskoler vil gerne kvittere for, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har inddraget 
professionshøjskolerne bredt i arbejdet med årsrapportmaterialet. Dels gennem regnskabsudvalget for ud-
dannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor ressourcepersoner fra profes-
sionshøjskolerne har afgivet bemærkninger, dels på det afholdte ERFA-møde med deltagelse af en række 
professionshøjskolemedarbejdere. 

Danske Professionshøjskoler vurderer, at der er tale om et grundigt bearbejdet årsrapportmateriale, som i 
høj grad er blevet ajourført i forhold til tilsvarende materiale for 2021, som viste sig at indeholde enkelte 
uklarheder ifm. udarbejdelse af årsrapporterne for 2021. Samtidig vurderer vi, at ændringerne alene har fo-
kus på at tilrette uklarheder og uhensigtsmæssigheder, fremfor mange ændringer, hvilket vil være til hjælp 
for professionshøjskolerne i arbejdet med årsrapporterne.

Specifikke bemærkninger
Danske professionshøjskoler har flg. specifikke bemærkninger:

Ad bilag 1. Årsrapportskabelon
Side Bemærkning

5 Hoved- og nøgletalstabel

Ved alle linjer i resultatopgørelse og balance står der ’mio. kr.’ Danske Professionshøjskoler anbe-
faler, at det i stedet står som en kolonneoverskift eller, som en generel information over tabellen.   

8 Regnskabsgrundlag

Nederst på siden fremgår det, at ’Årsrapporten er aflagt i 1.000 DKK’. Formuleringen afviger fra 
f.eks. side 5, hvor beløb i hoved- og nøgletalstabel skal angives i ’mio. kr.’ og på side 11 og frem, 
hvor beløb i resultatopgørelse og balance skal angives i ’t. kr.’ Danske Professionshøjskoler anbe-
faler enslydende betegnelser for beløbsangivelser.
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Noter

Ved alle noter er ’t. kr.’ anført i overskriften. Vi anbefaler, at det i stedet står som en kolonneover-
skrift eller som en generel information over tabellerne.
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Ad. Bilag 2 – Vejledning til årsrapportskabelonen for 2022

Side Bemærkning

17 Særligt om kunst

Det er anført, at kunst ikke skal fremgå af balancen, hvilket er i overensstem-
melse med hidtidig praksis. Der står imidlertid: ’Kunstsamlinger kan i stedet i års-
rapporten beskrives under noten vedrørende de materielle anlægsaktiver’. Vi an-
befaler, at der vises et eksempel på, hvordan den omtalte note kan opstilles. Vi 
forstår, at det er op til den enkelte institution, om institutionen ønsker at beskrive 
kunstsamlinger. Vi anbefaler, at det præciseres hvilke former for kunst, der kan 
være tale om.

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler
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