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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 564 € 580 € 580 € 581 € 582 € 585 

 
Liquide middelen € 264 € 245 € 182 € 140 € 119 € 65 

Kortlopende schulden € 292 € 199 € 204 € 204 € 202 € 196 

Langlopende schulden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Exploitatieresultaat € 17,2 -€ 7,5 € 0,1 € 0,2 € 1,0 € 3,2 

Solvabiliteit 62% 70% 70% 70% 70% 71% 

Liquiditeit (current ratio) 1,49 1,58 1,26 1,06 0,96 0,71 

Bron: Bestuursverslag 2016     

 
2. Toelichting op financiële positie  

De financiële positie van de Rijksuniversiteit Groningen is robuust, ook in 

meerjarenperspectief. De meerjarenbegroting is gebaseerd op de operationalisering van de 

ambities die zijn vastgelegd in het strategisch plan van de instelling. Dit betreft zowel 

investeringen in onderwijs, onderzoek, talentontwikkeling van de medewerkers en de 

daarvoor benodigde voorzieningen. Als onderdeel van de voorzieningen is het lange termijn 

huisvestingsplan meegenomen. Uitgangspunt is dat de investering in huisvesting met eigen 

middelen wordt gefinancierd.  

De instelling kent een vijftal financiële stuurkengetallen waar de meerjarenbegroting aan 

wordt getoetst. Dit betreft solvabiliteit (streefwaarde > 0,50), liquiditeiten (streefwaarde > 

0,50), rentabiliteit (streefwaarde (0%<>3%), weerstandsvermogen (streefwaarde >50%), 

aandeel contractbaten (streefwaarde > 30%) en huisvestingskosten (streefwaarde < 14%).      
 

3. Toelichting op resultaat 2016 

Het financiële resultaat over 2016 is met € 17,2 mln in totaal € 22,6 mln hoger dan begroot. 

Van dit resultaat is € 10,1 mln het gevolg van gewijzigde grondslagen ten aanzien van 

waardering en afgrenzing van 2e en 3e geldstroomprojecten en voorzieningen. Dit heeft te 

maken met wijzigingen in verantwoordingsrichtlijnen en met het verschil in zienswijze tussen 

de vorige externe accountant van de RUG en de nieuwe externe accountant. Daarnaast zijn 

de ontvangen baten hoger dan begroot. Deze extra baten hebben in het verslagjaar nog niet 

tot extra uitgaven geleid. Dit heeft vooral te maken met het tempo waarin (nieuwe) 

vacatures kunnen worden vervuld.  

Het exploitatieoverschot is toegevoegd aan het eigen vermogen, waarbij een deel als 

bestemmingsreserve voor de extra kosten die ontstaan in het geval onverhoopt zou worden 

besloten het experiment promotiestudenten tussentijds te beëindigen.         
 
4. Investeringen (incl. voorinvesteringen) 

De voorinvesteringen sociaal leenstelsel bij de RUG bestaan enerzijds uit investeringen in 

extra studieplekken voor studenten in de universiteitsbibliotheek en anderzijds uit extra 

docenten. De extra studieplekken zijn begin 2017 versneld gerealiseerd. De investering in de 

extra docenten (incl. onderzoekstaak) is vertraagd op gang gekomen. Dit hangt samen met 

het tempo waarin nieuwe vacatures kunnen worden vervuld.  

 



De RUG kent een lange termijn huisvestingsplan. Dit plan heeft met name betrekking op 

noodzakelijke vervanging van bestaande huisvesting. Dit heeft te maken met de ouderdom 

van een deel van de gebouwen en met de veranderende eisen en voorwaarden die aan de 

voorzieningen voor het onderwijs en het onderzoek worden gesteld. De grootste 

investeringen zijn gepland voor de faculteit Science & Engineering.  


