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Regnskapsrapport 1. tertial 2016  

 

Den økonomiske situasjonen ved instituttet er fortsatt solid ved utgangen av 1. tertial 2016. Isolert årsresultat 

viser 785 000 kr, noe som er 53 000 kr mindre enn budsjettert. Akkumulert har instituttet nå ca 8,7 mill. kr i 

ubrukte midler. 

Basisvirksomhet  

Det er kun mindre avvik på de ulike postene innenfor basisvirksomheten, totalt avviker det 53 000 mellom 

regnskap og budsjett. 

 Inntektene viser 687 000 kr mer enn budsjettert. Ca 420 000 gjelder et prosjekt og vil bli ompostert. 

Resterende er også i hovedsak prosjekt, men dette er avlsuttet og midlene tilhører da basis. 

 Totale personalkostnader ligger ca 680 000 kr over budsjett.  

o Det er underforbruk på fast og midlertidig lønn på ca 240 000.  

o Offentlige refusjoner er 230 000 kr lavere enn forventet.  

o Reelt sett skyldes da merforbruket stort sett timelønn og honorarer. Det er et etterslep på 

175 000 kr fra 2015 (opparbeidet i 2015 og utbetalt i 2016) . Resterende økning, ca 450 000 

kr av timelønn kan sees i sammenheng med underforbruk på fastlønn, i påvente av 

kommende tilsettinger. En økning i prognosen for timelønn vil bli vurdert inn mot neste 

rapportering i september 2016. 

 Avviket på drift anses kun som et periodiseringsavvik, dvs aktivitetene kommer noe senere enn 

antatt i budsjettet. 

 Investeringer ligger over budsjett med ca 180 000 kr, en økning av denne posten vil bli vurdert inn 

mot neste prognose i september 2016. 

 Nettobidrag er den andel av den interne ressursbruken som finansieres av ekstern finansiør. 

Intern ressursbruk består hovedsakelig av frikjøp av fast vitenskapelig ansatte og indirekte 
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kostnader. Tidligere lå dette spredt i regnskapet som en del av inntekter, personalkostnader 

og overhead, mens det nå er spesifisert på en egen linje i rapporten. Det er et avvik mellom 

regnskap og budsjett på ca 250 000 kr. Dette skyldes manglenede posteringer i april, men vil 

bli korrigert for i mai/juni måned. 

 

Tabell 1 Basisvirksomhet 

Regnskap april 

2015

Regnskap april 

2016

Budsjett april 

2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose Budsjett- endring

Inntekter fra bevilgning -20 406 -20 423 -19 736 687 -58 347 -59 325 -978

Personalkostnader 18 519 19 505 18 822 -682 56 056 55 338 -718

Driftskostnader 2 882 2 571 3 014 443 9 299 9 459 160

Investeringer 53 293 107 -186 320 320 0

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 1 047 1 947 2 207 260 7 328 5 792 -1 536

Nettobidrag fra prosjekter -1 283 -1 163 -1 412 -249 -4 584 -6 991 -2 407

Prosjektavslutning 504 1 43 42 130 130 0

Årsresultat  269 785 838 53 2 874 -1 069 -3 943

Overført fra i fjor -10 362 -9 506 -9 506 0 -9 506 -9 506 0

Akkumulert resultat -10 094 -8 720 -8 667 53 -6 632 -10 575 -3 943

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)

 

Eksternfinansiert virksomhet 

Den eksternfinansierte virksomheten i ISS er vedvarende høy. Det er for tiden 34 aktive prosjekter på ISS, 

med 9 nye prosjekter hittil i år. Det akkumulerte resultatet er 3,7 mill. kr, noe som er 1,4 mill. kr høyere enn 

forventet.  

De nye prosjektene medfører økte inntekter og kostnader knyttet til denne virksomheten samt økte avvik 

mellom budsjett og prognose, ettersom prosjektene til dels er opprettet etter budsjettet ble lagt. 

Prognosen for forventede inntekter er økt med 5,2 mill. kr i løpet av året vs budsjett. Dette er basert på 

inngåtte kontrakter og forventede innbetalinger knyttet til disse. Faktiske inntekter for perioden ligger i 

underkant av 1 mill. kr over budsjett.  

Det er merforbruk knyttet til personal på ca 1 mill. kr, dette har sammenheng med de nye prosjektene og 

effekten for året gjenspeiles i prognosen. 

Driftskostnader er forventet å øke utover året, men ligger foreløpig bak budsjett. 

 

Ikke alle bilag knyttet til nettobidrag ble bokført i tertial 1. Dette vil bli korrigert i tertial 2, slik at kommende 

rapport blir korrekt på dette området. 
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Tabell 2 Eksternfinansiert virksomhet 

Regnskap april 

2015

Regnskap april 

2016

Budsjett april 

2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose Budsjett- endring

Inntekter fra bevilgning -8 735 -6 279 -5 347 932 -16 042 -21 282 -5 240

Personalkostnader 2 732 3 030 1 975 -1 055 6 544 8 020 1 475

Driftskostnader 1 807 628 1 964 1 336 5 893 7 341 1 448

Investeringer 0 0 0 0

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -4 196 -2 621 -1 408 1 213 -3 605 -5 922 -2 317

Nettobidrag fra prosjekter 1 288 1 135 1 412 277 4 584 7 300 2 716

Prosjektavslutning -504 -1 -43 -42 -130 -130 0

Årsresultat  -3 412 -1 487 -39 1 448 849 1 248 400

Overført fra i fjor -2 538 -2 269 -2 269 0 -2 269 -2 269 0

Akkumulert resultat -5 950 -3 756 -2 308 1 448 -1 420 -1 020 400

Eksternfinansiert virksomhet

 

 

Ubrukte midler 

 

Tabell 3 Ubrukte midler 

UBRUKTE MIDLER: apr.15 apr.16

Basisbevilgning -10 094 -8 720

Oppdragsprosjekter 118 275

Bidragsprosjekter -6 068 -4 030

Totale ubrukte midler: -16 043 -12 476

Ubrukte midler

 

Ubrukte midler på 8,7 mill. kr for basisbevilgning er det akkumulerte overskuddet for ISS pr utgangen av 1. 

tertial 2016 og utgjør det reelle handlingsrommet for instituttet. 

 

Prognose 2016 og langtidsprognose for basisvirksomheten 

 

Tabell 4 Prognose 2016 og langtidsprognose  

 

Prognose 2016 2017 2018 2019 2020

Isolert årsprognose -1 069                     3 313                       2 419                       1 775                       -1 691                     

Akkumulert prognose -10 575                   -7 262                     -4 843                     -3 068                     -4 758                      
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Prognosen er oppdatert med informasjon om start og sluttdatoer for ansatte samt annen kjent informasjon 

som påvirker langtidsprognosen. 

Siden budsjettet ble lagt er inntektssiden styrket med to tildelinger, den ene er midler til stilling knyttet til 

lektorprogrammet med 573 000 kr i 2016 til dekning av lønn og 30 000 i drift. Videre er instituttet tildelt 

midler til 1 stipendiat (toppforsk), for 2016 har denne halvårsvirkning, med 404 000 kr.  

Nettobidraget er økt i prognosen sammenlignet med budsjett. Det er tatt utgangspunkt i budsjetter og 

prognoser for eksisterende prosjekter, men også hensyntatt nye prosjekter som ennå ikke er opprettet i 

økonomisystemet. I 2016 ligger det inne to utvalgslederprosjekter som alene gir ca 2 mill. kr i nettobidrag. 

Det er ikke forventet at disse erstattes av nye prosjekter. Nettobidraget i langtidsperioden er satt til nivået 

for 2016 eks utvalgsprosjektene og ligger da i snitt på ca 4,8 mill. kr i året.  

Det er ansatt ny forskningsrådgiver ved instituttet samt ny prosjektkontroller ved fakultet. Sammen går de 

nå gjennom hele prosjektporteføljen ved institutttet. I denne gjennomgangen er det forventet at de kan 

finne feil i prognoser og forutsetninger for prosjektene. Dette medfører risiko for at beregnet nettobidrag 

muligens vil måtte justeres som følge av denne gjennomgang. 
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