
DR4
Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

(Forskning, test, udvikling)

Delregnskabsdiagram - AU’s indtægter
Indtægter - Eksterne Midler

DR2
Indtægtsdækket virksomhed, Rekvireret forskning

(Rådgivning, konsulentydelse, analyse/laboratoriearbejde, kurser, 
mærkning og overvågning, røntgenfotografering)

Typiske kendetegn for IV
• Afgiver rettigheder
• Krav om erhvervsansvarsforsikring
• Kontraktretslig ansvarskrav – fx. Bod ved  forsinkelse
• Offentlige åbne udbud
• Kontroludbud

• Naturlig udløber af ordinær virksomhed
Tilskud i form af.:
• Private gaver eller tilskud
• Samarbejdsaftaler,
• Offentlige fondsmidler og programmidler 

til forskning

Hjemmel til at udføre IV , når nedenstående er opfyldt.:
• Fuld omkostningsdækning
• Ingen pligt til at aftage produktet
• Ingen konkurrenceforvridning
• Monopol situation = minimumspris
• Naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed
• Medfinansiering er ikke tilladt

DR1
Ordinær virksomhed

(Løn, køb af varer og tjenesteydelser, 
anskaffelse af materiel og 

bygningsdrift)

Debitorbogføringsgruppe 
(styrer rykker processen):
• EKSTERNBEV Rykkes ikke
• SAMARB_AFT        Rykkes

Debitorbogføringsgruppe:
(styrer rykkerprocessen)
• DK Rykkes
• UDLAND                Rykkes
• DON_U_FORM    Rykkes ikke

Debitorbogføringsgruppe:
(Styrer rykkerprocessen)
• DK Rykkes
• UDLAND Rykkes

Uanset momsvurdering
Artskonti.: Driftskonti fx
• 118015 Kurser
• 118031 Konferencer
• 118034 Salg

Artskonti: Driftskonti fx.
• 118015 Kurser ej EVU
• 118034 Salg 
• 617040 Lønrefusioner
• 619011 Udlæg

• Finanslovsmidler (12 dels rate)
• Myndighedsbetjening
• Drift af universitetet
Krav at der er .:
• Fuld omkostnings dækning ved 

salg

DR5
Tilskudsfinansierede aktiviteter

(Vidensdeling, uddannelsesaktiviteter)

• Naturlig udløber af ordinær virksomhed
Tilskud i form af.:
• Private gaver eller tilskud
• Samarbejdsaftaler,
• Offentlige fondsmidler og 

programmidler

Uanset 
momsvurdering

Momsvurdering:
Uden moms: 
• EKSTERNBEV
• SAM_IV_U

Med moms.: 
• SAM_IV_M

Kommercielle aktiviteter 

Momsvurdering:
Uden moms: 
• SAM_IV_U
Med moms.: 
• SAM_IV_M

Almindelig salg på:
Driftskonti fx
118034 Salg

Hjemskrivning på:
Artskonto.: 934110
Artskonto.: 934111

Hjemskrivning på:
Artskonto.: 934112

Almindelig salg på:
Driftskonti fx
118034 Salg

Hjemskrivning på:
Artskonto.: 934110
Artskonto.: 934111

Hjemskrivning på:
Artskonto.: 934112

Uanset 
momsvurdering

Momsvurdering:
Uden moms: 
• EKSTERNBEV
• SAM_IV_U

Med moms.: 
• SAM_IV_M

Debitorbogføringsgruppe 
(styrer rykker processen):
• EKSTERNBEV Rykkes ikke
• SAMARB_AFT         Rykkes

Ikke kommercielle aktiviteter Finanslovsmidler

Typiske kendetegn for DR4.:
• AU har alle rettigheder til eget arbejde
• AU har pligt til at publicere
• AU har lov til at medfinansiere

Typiske kendetegn for DR5.:
• AU har alle rettigheder til eget arbejde
• AU har pligt til at publicere
• AU har lov til at medfinansiere
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