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Regnskapsrapport 2. tertial 2018  

 

Akkumulert resultat ved utgangen av tertial 2 er ca. 8,3 mill. kr, noe som er om lag 0,8 mill. kr mer enn 

forutsatt i budsjettet for perioden. Det er noe underliggende avvik som forklares nedenfor, men resultatet 

ansees som solid og rimelig i tråd med forventningene. 

Basisvirksomhet 

Årsresultatet ved utgangen av tertial 2 er i underkant av 1,0 mill. kr og ca. 750 000 kr høyere enn budsjettert. 

Det er i hovedsak noe økte inntekter som forklarer avviket, men også andre mindre avvik, som beskrevet 

nedenfor. 

Inntektene er ca. 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Om lag 1,0 mill. kr skyldes tildeling av midler for en 

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

kostnader som instituttet finansierer. I tillegg er instituttet tildelt totalt i underkant av 300 000 kr i 

reisemidler, såkorn, prosjektetableringsstøtte og støtte til nye undervisningsformer. 

Personalkostnadene er ved utgangen av august og 2. tertial helt i tråd med budsjettert. Det er likevel noen 

underliggende avvik som bør kommenteres. Som nevnt i regnskapsrapporten for 1. tertial er det budsjettert 

lønn for fire personer på slutten av året, mens kostnadene kommer på begynnelsen av året. Effekten av dette 

begynner nå avta ettersom vi er inne i perioden hvor budsjettet er lagt. Det er ca. 450 000 kr i underforbruk 

på lønn knytte til stipendiater. Her er det blant annet noe forsinket oppstart, delvis sykemelding, ulønnet 

permisjon og nedsatt stillingsbrøk som er forklaringene. Det er mindreforbruk på timelønn og honorarer hittil 

i år med ca. 350 000 kr, men dette ansees foreløpig som periodiseringsavvik og påvirker ikke årsprognosen. 
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Totalt er årsprognosen for personalkostnader satt ned med ca. 2,2 mill. kr, om lag 1,5 mill. kr er knyttet til 

endringer på stipendiater, resten er mindre justeringer på fastlønn. 

Sett under ett er det kun et mindre avvik på driftskostnader og investeringer. Det vil bli flyttet noe midler fra 

drift til investeringer i neste prognose. I tillegg er det lagt inn en økning på drift på 295 000 kr i årsprognosen 

som skal dekke oppgradering av kontorpulter og stoler. Det er mulig kostnadene for dette kommer under 

investeringer. 

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. Se avsnittet 

for eksternfinansiert virksomhet, for forklaring av avvik. 

 

Tabell 1 Basisvirksomhet 

Regnskap     

aug 2018

Budsjett        

aug 2018 Budsjett-avvik

Regnskap        

aug 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -41 802 -40 383 1 420 -37 662 -63 362 -64 800 -1 438

Personalkostnader 37 909 37 995 86 38 031 61 565 59 353 -2 212

Driftskostnader 6 073 6 278 205 4 972 10 005 10 300 295

Investeringer 480 198 -282 347 320 320 0

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 2 660 4 089 1 429 5 688 8 529 5 173 -3 355

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter -3 720 -4 313 -593 -4 205 -6 400 -6 012 388

Prosjektavslutning 85 0 -85 -819 0 0 0

Årsresultat -975 -224 751 664 2 129 -838 -2 967

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

Akkumulert resultat -8 255 -7 505 751 -10 081 -5 152 -8 119 -2 967

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

 

 

Eksternfinansiert virksomhet 

Per 2. tertial er det 30 aktive prosjekter ved ISS, i tillegg er det to innvilgede søknader som ikke er opprettet 

som prosjekt ennå, totalt vil det da være 32 prosjekter. Det ble sendt 15 søknader til NFR i april 2018, av 

disse har ISS foreløpig fått svar på og blitt innvilget en søknad. Det forventes svar på resterende søknader i 

løpet av høsten. Av søknader sendt inn i november 2017, har ISS fått tildelt ett prosjekt. Forventet 

nettobidrag på de nye prosjektene er ikke oppdatert i årsprognosen. 
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Inntekter ligger rundt 0,8 mill. kr over budsjett. Dette skyldes innbetaling på nye prosjekter, opprettet etter 

budsjettet for 2018 ble lagt. 

Personalkostnader ligger i underkant av 1,8 mill. kr under budsjett. Dette er knytet til korreksjoner fra 2017, 

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

På driftskostnader er det et mindreforbruk mellom regnskap og budsjett på ca. 1,2 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 ligger ca 0,5 mill. kr under budsjettet for perioden. Om lag halve avviket skyldes korreksjoner 

fra 2017, mens resterende avvik i stor grad skyldes forsinkelse i oppstart på nye prosjekter. For året som 

helhet er prognosen foreløpig satt ned med 640 000 kr. Denne vil øke igjen med ca. 360 000 kr når to nye 

innvilgede prosjekter bli opprettet og lagt inn.  

Tabell 2 Eksternfinansiert virksomhet 

Regnskap     

aug 2018

Budsjett        

aug 2018 Budsjett-avvik

Regnskap        

aug 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -11 545 -10 747 798 -12 768 -17 964 -20 698 -2 734

Personalkostnader 5 609 7 436 1 827 5 684 11 257 10 802 -455

Driftskostnader 1 074 2 295 1 221 3 137 3 444 4 028 584

Investeringer 7 0 -7 0 0 0 0

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -4 854 -1 016 3 839 -3 948 -3 263 -5 868 -2 605

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter 3 808 4 313 504 3 814 6 400 5 760 -640

Prosjektavslutning -85 0 85 819 0 -266 -266

Årsresultat -1 131 3 297 4 428 685 3 137 -374 -3 511

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

Akkumulert resultat -1 869 2 560 4 428 -3 527 2 399 -1 111 -3 511

Eksternfinansiert virksomhet
Per august Prognose 2018

 

 

 

Ubrukte midler 

 

Tabell 3 Ubrukte midler 
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aug.17 aug.18

Basisbevilgning -10 081 -8 255

Oppdragsprosjekter -126

Bidragsprosjekter -3 401 -1 869

Totale ubrukte midler: -13 608 -10 124

Ubrukte midler
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