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Regnskapsrapport 1. tertial 2018  

 

Akkumulert resultat ved utgangen av tertial 1 er ca. 6,7 mill. kr, noe som er om lag 0,5 mill. kr lavere enn 

forutsatt i budsjettet for perioden. Det er underliggende forklaringer til dette avviket, som kan leses nedenfor, 

men resultatet er solid og rimelig i tråd med forventningene.  

Basisvirksomhet 

Regnskapet ved utgangen av tertial 1 avviker med ca. 0,5 mill. kr sett opp mot budsjettet. Det er i hovedsak 

avvik på inntekter, personalkostnader og nettobidrag som forklarer dette.  

Inntektene er i underkant av 1,2 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsak at instituttet er tildelt 

midler for en postdoktor stilling. Tildelingen går over 4 år og er oppdatert i langtidsprognosen, men dekker 

eksisterende kostnader som instituttet finansierer. 

Personalkostnadene er ved utgangen av april og tertial 1 ca. 700 000 kr høyere enn budsjettert. Hovedårsaken 

til dette er at budsjettet for lønn på fire ansatte er lagt til slutten av året, mens kostnadene kommer på 

begynnelsen av året, dette som følge av en feil i budsjetteringen. For året som helhet vil dette ikke ha noen 

effekt. Det er videre noe lavere offentlige refusjoner knyttet til barsel- og sykepenger enn forutsatt i 

budsjettet. Denne posten er det for tidlig på året til å justere, men må følges opp over tid. Det er også noe 

lavere forbruk på bilags og timelønn enn budsjettert, men dette antas å utjevne seg utover 2018. 

Det er kun mindre avvik på drift og investeringer på totalt ca 36. 000 kr. 
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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. På grunn av 

tekniske årsaker ble ikke frikjøp for april bokført i riktig måned. Dette medfører at nettobidraget for tertial 1 

er ca. 0,5 mill. kr lavere enn det skulle vært. Dette vil bli korrigert i mai 2018. Til tross for denne 

korreksjonen vil nettobidraget være noe lavere for året enn det som ligger i budsjettet, dette gjenspeiles i 

prognosen som er redusert med ca. 0,5 mill. kr for året totalt. 

 

Tabell 1 Basisvirksomhet 

Regnskap     

apr 2018

Budsjett        

apr 2018 Budsjett-avvik

Regnskap        

apr 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -22 609 -21 433 1 176 -20 393 -63 362 -64 530 -1 168

Personalkostnader 21 363 20 626 -737 21 052 61 565 59 165 -2 400

Driftskostnader 3 143 3 148 6 2 291 10 005 10 070 65

Investeringer 140 99 -40 211 320 320 0

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 2 036 2 440 404 3 161 8 529 5 025 -3 503

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter -1 575 -2 422 -846 -2 332 -6 400 -5 897 503

Prosjektavslutning 102 0 -102 -901 0 0 0

Årsresultat 563 18 -544 -73 2 129 -871 -3 000

Overført fra i fjor -7 281 -7 281 0 -10 745 -7 281 -7 281 0

Akkumulert resultat -6 718 -7 262 -544 -10 818 -5 152 -8 152 -3 000

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)
Per april Prognose 2018

 

 

Eksternfinansiert virksomhet 

Per 1 tertial er det 40 aktive prosjekter ved ISS. Fra 24 søknader sendt i 2017 fikk instituttet 6 nye prosjekter 

i desember 2017. Det er sendt ytterligere ca. 20 søknader nå i tertial 1 2018. En ERC Starting Grant søknad 

er gått videre til runde to. 

Akkumulert resultat for den eksternfinansierte virksomheten ligger på ca. 2,0 mill kr nå ved utgangen av 

tertial 2. Dette er et avvik på ca. 3,8 mill. kr fra budsjettet. 

Inntekter ligger rundt 1,0 mill. kr over budsjett. Dette skyldes innbetaling på nye prosjekter, opprettet etter 

budsjettet for 2018 ble lagt. 

Personellkostnader ligger i underkant av 1,3 mill. kr under budsjett. Dette er knytet til korreksjoner fra 2017, 

rebudsjettering av prosjekter samt noe treghet i oppstart på nye prosjekter. 



 3 

 

På driftskostnader er det et mindreforbruk mellom regnskap og budsjett på ca. 0,6 mill. kr. Avviket skyldes 

til en viss gra rebudsjettering, treghet i oppstart ved nye prosjekter, men også lavere reelt forbruk. Eventuelle 

ubrukte midler vil sannsynligvis bli brukt i senere perioder. 

Nettobidraget se forklaring under basisvirksomheten 

Tabell 2 Eksternfinansiert virksomhet 

Regnskap     

apr 2018

Budsjett        

apr 2018 Budsjett-avvik

Regnskap        

apr 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -6 451 -5 373 1 077 -6 728 -17 964 -20 123 -2 159

Personalkostnader 3 100 4 393 1 293 3 247 11 257 10 776 -481

Driftskostnader 561 1 147 586 2 567 3 444 4 697 1 253

Investeringer 7 0 -7 0 0 0 0

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -2 782 167 2 949 -915 -3 263 -4 650 -1 387

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter 1 630 2 422 792 2 259 6 400 5 636 -764

Prosjektavslutning -102 0 102 901 0 -242 -242

Årsresultat -1 254 2 589 3 843 2 246 3 137 743 -2 394

Overført fra i fjor -738 -738 0 -4 212 -738 -738 0

Akkumulert resultat -1 992 1 851 3 843 -1 966 2 399 6 -2 394

Eksternfinansiert virksomhet
Per april Prognose 2018

 

 

 

Ubrukte midler 

 

Tabell 3 Ubrukte midler 

Ubrukte midler 

  apr.17 apr.18 

Basisbevilgning -10 818 -6 718 

Oppdragsprosjekter -310   

Bidragsprosjekter -1 656 -1 992 

Totale ubrukte midler: -12 784 -8 710 
 

Langtidsprognose for basisvirksomheten 2018-2022 

 

Prognosen er oppdatert med alle kjente endringer, blant annet sluttdatoer på rekrutteringsstillinger, lokalt 

lønnsoppgjør og tildelte midler til postdoktorstillingen. Det er viktig å merke at langtidsprognosen baserer 

seg på nåværende fordelingsmodell ved SV-fakultetet. 
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Tabell 4 Langtidsprognose 

Prognose ØI 2018 2019 2020 2021 2022

Isolert resultat -871 357 1 186 1 659 1 449

Akkumulert resultat -8 152 -7 795 -6 609 -4 950 -3 500  
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