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Regnskapsrapport 3. tertial 2016  

 

Akkumulert resultat for 2016 er 10,7 mill. kr, dette er kun ca. 4 000 kr i avvik fra prognosen for hele året. 

Økonomien ansees å være solid og i stor grad i tråd med planer for instituttet. 

Basisvirksomhet  

Det er totalt sett kun et mindre avvik mellom regnskap og prognose, på ca. 4 000 kr, for året som helhet på 

basisvirksomheten til instituttet. Underliggende er det noe mer avvik som går i både positiv og negativ 

retning: 

Inntektene er ca. 270 000 kr over prognose. Dette skyldes i all hovedsak innbetaling fra NFR på et prosjekt 

som allerede var avsluttet og hvor inntektene da tilfaller basisvirksomheten. Denne var ikke gjenspeilet i 

prognosen for året. 

 

Total personalkostnader ligger ca. 0,7 mill. kr over prognosen for året. 

o Det er noe merforbruk på både postdoktorer, faste vitenskapelige og administrativt ansatte, noe 

som totalt utgjør ca. 370 000 kr. 

o Det er brukt ca. 100 000 kr på overtid, dette ligger ikke inne i prognosen. 

o Videre er det overforbruk på bevertning/møter etc. på ca. 300 000 kr, prognosen for dette ligger 

på driftskostnader. 

 

Det er et lite mindreforbruk på driftskostnader på ca. 300 000 kr. Reelt sett er dette et merforbruk på ca. 380 

000 kr. Bakgrunnen er at kostnader knyttet til drift er bokført andre steder. 

o Ca. 300 000 kr er som nevnt ovenfor bokført som personalkostnader, mens prognosen ligger på 

driftskostnader. 

o Om lag 130 000 kr. i personlige driftsmidler er bokført som investeringer, mens prognosen ligger 

på driftskostnader. 
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o Det er også gjort innkjøp av møbler for ca. 250 000 kr. til blant annet lesesal, hvor kostnaden er 

kommet på investeringer, mens prognosen ligger på driftskostnader. 

 

På investeringer har vi merforbruk mellom regnskap og prognose på ca. 660 000 kr. Av dette er som 

tidligere nevnt prognosen på 130 000 kr til personlige driftsmidler og 250 000 kr. til møbler bokført på 

driftskostnader. Det reelle merforbruket her da ca. 270 000 kr. Det meste av dette er knyttet opp til 

investeringer i møbler på slutten av året og dermed ikke med i oppdatert prognose. 

 

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 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 kun et mindre avvik mellom regnskap og prognose på ca. 

122 000 kr for hele året.  

 

Det er avsluttet prosjekter i 2016 som totalt medfører overføring til basis på ca. 750 000 kr. Det er flere 

mindre beløp, men ca. 400 000 kr stammer fra Norface. Dette var et EU prosjekt som ble avsluttet i 

2014, da også med en overføring til basis på i overkant av 200 000 kr. Dette er ikke ubrukte midler, men 

bokføringen er skjedd på basis, ikke på prosjektet. Ved en eventuell revisjon vil det kunne komme 

spørsmål om dette og det er besluttet å gå gjennom alt på nytt og eventuelt opprette et nytt prosjekt slik 

at bokføringen blir korrekt. Det er ikke forventet at dette vil ha noen nettoeffekt på regnskapet til basis. 

 

 

Tabell 1 Basisvirksomhet 

Regnskap 

desember 2015

Regnskap 

desember 2016

Budsjett 

desember 2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose Budsjett- endring

Inntekter fra bevilgning -59 917 -60 545 -58 347 2 198 -58 347 -60 275 -1 928

Personalkostnader 53 772 57 442 56 056 -1 386 56 056 56 746 689

Driftskostnader 9 362 9 113 9 299 185 9 299 9 403 104

Investeringer 860 1 047 320 -727 320 480 160

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 4 076 7 057 7 328 271 7 328 6 353 -975

Nettobidrag fra prosjekter -4 353 -7 543 -4 584 2 959 -4 584 -7 420 -2 836

Prosjektavslutning 1 133 -753 130 883 130 -168 -298

Årsresultat  856 -1 239 2 874 4 113 2 874 -1 235 -4 109

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

Akkumulert resultat -9 506 -10 745 -6 632 4 113 -6 632 -10 741 -4 109

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)

 

 

Eksternfinansiert virksomhet 

ISS har pr 3 tertial 44 aktive prosjekter. Av disse er 12 nye prosjekter startet opp i år og 10 er avsluttet. 
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I tredje tertial sendte ISS inn 6 søknader til NFR.  

Akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 2016 er på ca. 4,2 mill. kr.  Det er ca. 1,2 mill. lavere enn 

forutsatt i prognosen. 

Inntekter er 3,6 mill. kr lavere enn prognosen. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i innbetaling av 

inntekter fra NFR. Det er mottatt ca. 0,8 mill. kr i inntekter på nye prosjekter som ikke ligger i prognosen, 

slik at det reelle avviket er 4,4 mill. kr, men ettersom alt dreier seg om periodiseringer ser vi ingen risiko ved 

dette. 

På personalkostnader er det kun et mindre avvik totalt sett. Likevel er det noen underliggende avvik som er 

analysert og følges opp. Blant annet er det merforbruk på 400 000 kr på et prosjekt, dette skyldes 

periodiseringer og vil ikke påvirke de totale personalkostnadene på prosjektet. Det er et par andre prosjekter 

som har mindreforbruk, dette vil bli justert i 2017 og fremover og har heller ingen effekt på de totale 

personalkostnadene. 

Driftskostnader ligger 2,8 mill. kr lavere enn forutsatt i prognose. Av dette skal 1,9 mill. kr videreformidles 

til partnere, mens ca. 0,9 mill. kr skyldes diverse forsinkelser i aktivitet og rent mindreforbruk. 

Nettobidraget er helt i henhold til prognose. 

 

Tabell 2 Eksternfinansiert virksomhet 

Regnskap 

desember 2015

Regnskap 

desember 2016

Budsjett 

desember 2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose Budsjett- endring

Inntekter fra bevilgning -16 453 -22 256 -16 042 6 214 -16 042 -25 921 -9 879

Personalkostnader 8 102 8 353 6 544 -1 809 6 544 8 319 1 775

Driftskostnader 4 985 3 553 5 893 2 339 5 893 6 366 473

Investeringer 0 7 -7 0

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -3 366 -10 343 -3 605 6 738 -3 605 -11 235 -7 630

Nettobidrag fra prosjekter 4 352 7 609 4 584 -3 025 4 584 7 420 2 836

Prosjektavslutning -1 133 753 -130 -883 -130 572 702

Årsresultat  -148 -1 981 849 2 830 849 -3 243 -4 092

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

Akkumulert resultat -2 686 -4 249 -1 420 2 830 -1 420 -5 512 -4 092

Eksternfinansiert virksomhet
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Ubrukte midler 

 

Tabell 3 Ubrukte midler 

 

UBRUKTE MIDLER: des.15 des.16

Basisbevilgning -9 506 -10 745

Oppdragsprosjekter 328 -552

Bidragsprosjekter -3 014 -3 697

Totale ubrukte midler: -12 192 -14 994

Ubrukte midler

 
 

 

Prognose 2076 og langtidsprognose for basisvirksomheten 

Det utarbeides ikke en oppdatert prognose i forbindelse med årsavslutningen, første ordinære prognose er i 

mai 2017.  

 

For ISS er resultatet for 2016 helt i tråd med forventningene og gir ingen større effekt på langtidsplanen for 

2017-2021.  

 

Styret ved fakultetet besluttet 15. desember 2016 å tildele ytterligere midler, for ISS øker rammen for 2017 

med 671 000. Midlene vil bli inkludert i de faste månedlige overføringene til instituttet. 

 

 

Katrine Fangen      Inger-Lise Schwab 

instituttleder       kontorsjef 

 


