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Regnskapsrapport per 2. tertial 2016 

1. Innledning 

 

Regnskapet for 2. tertial 2016 viser et stort overskudd på 19,5 millioner. Prognosen viser at dette 

overskuddet blir noe redusert ved utgangen av året, og omtrent som budsjettert. Instituttet er i ferd 

med å tilsette i mange faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, og dette vil på sikt gjøre at det 

store overskuddet går mot et underskudd pga. økte personalkostnader. 

 

Instituttets største bekymring er at vi i liten grad lykkes med å få eksternfinansiering. Dersom vi 

ikke klarer å snu dette ved å få flere prosjekter, vil instituttet måtte kutte i virksomheten fremover, 

da personalkostnadene vil bli større enn inntektene. 

 

2. Vurdering av økonomisk utvikling 

 
Basisvirksomheten 
 

 
 
Som tabellen ovenfor viser har den totale basisvirksomheten ved ILOS per 31.8.2016 et overskudd 
på cirka 19,5 millioner. Dette overskuddet er omtrent 3,5 mill. høyere enn opprinnelig budsjettert i 
perioden. 
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Instituttet har mottatt cirka 1,3 millioner kr mindre i inntekter enn budsjettert i perioden. Avviket 
gjelder i all hovedsak stipendiatmidler, og skyldes prognosen for nye stillinger og periodiseringen, 
samt noen senere oppstarter enn budsjettert. Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på 
ca. 3,7 millioner kroner. Det er regnskapsført ca. 2,5 millioner mindre i fastlønnskostnader på 
rekrutteringsstillinger. Videre er det et merforbruk på fastlønn til vitenskapelig ansatte på ca. 0,24 
millioner kr. Det er mottatt ca. 0,32 millioner kroner mer i offentlige refusjoner enn budsjettert for 
perioden.  
 
De totale driftskostnadene viser et mindreforbruk på ca. 1,4 millioner.  
 
Nettobidraget er 150 706,- kroner høyere enn budsjettert for perioden. 
 
Prognosen for 2016 viser at instituttet ligger an til et overskudd på ca. 12,6 millioner ved utgangen 
av året. Dette er omtrent som budsjettert, men med lavere inntekter og kostnader for 
rekrutteringsstillinger.  
 
Langtidsprognosen per 31. august 2016 viser at instituttet går mot et underskudd på 7,4 millioner i 
2020. Da nye rammer ikke er lagt inn enda er dette usikre tall. 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
 

 
 

Tabellen for den eksternfinansierte virksomheten ved ILOS viser regnskap for 2. tertial 2015 og 

2016, vedtatt årsbudsjett for 2016, oppdatert prognose for 2016, samt prognose for årene 2017-

2020. Alt per 31.8.2016. 

 
Regnskap for 2. tertial 2016 sammenlignet med 2015: Sammenlignet med regnskapet for 

2. tertial i fjor er inntektene i år 1,8 mill. lavere, og personalkostnadene 1,3 mill. lavere. 

Reduksjonen skyldes at det er blitt opprettet få prosjekter i år med høy totalramme. Nettobidraget 

er 0,7 mill. høyere i år, og dette skyldes hovedsakelig at enkelte prosjekter har høy frikjøpsprosent 

med tilhørende overhead i år. 

 
Årsbudsjett og årsprognose: Inntektene i årsprognosen er 1,1 mill. lavere enn i årsbudsjettet. 

Det er en sammensatt årsak til dette: Den ene årsaken kommer hovedsakelig av at instituttets EU-

prosjekt var budsjettert med inntekter i 2015, mens inntektene ikke kom før i 2016. Den andre 

årsaken skyldes at vi har nullstilt et NFR-prosjekt i årsprognosen. Noe av avviket kommer også av 

forskyvning av NFR-inntekter til 2017 som en følge av forlengelser av rekrutteringsstillinger. 

Personalkostnadene i årsprognosen er 0,8 mill lavere enn årsbudsjettet pga. permisjoner av 

rekrutteringsstillinger. Nettobidraget i årsprognosen for 2016 er 0,5 mill. lavere enn i 

årsbudsjettet, og skyldes lavere lønnsjustering i år.  
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Regnskap for 2. tertial 2016 og årsprognose: Regnskapsførte inntekter for 2. tertial ligger 

høyere enn det som er forventet for 2. tertial i prognosen for 2016. Dette skyldes blant annet at 

deler av fjorårets NFR-inntekter for 3. tertial i 2015 ble forskjøvet til februar i år, samt at vi har 

prosjekter som ikke mottar inntekter tertialvis.  

 

Regnskapsført nettobidrag for 2. tertial ligger litt høyere i forhold til det som er forventet hittil i år. 

Årsaken til dette er at aktivitetene ikke er periodisert flatt utover året. Regnskapsførte 

personalkostnader for 2. tertial er ihht. prognose, mens det er et mindreforbruk på 

driftskostnadene. 

 

Prognose 2017 ‒ 2020 per 2. tertial: Langtidsprognosen viser en gjennomsnittlig inntekt på 

7,2 millioner. Sammenlignet med årsprognosen for 2016, er langtidsprognosen omtrent på samme 

nivå. Mens gjennomsnittlig personalkostnader er på omtrent samme nivå som i årsprognosen for 

2016, så ligger gjennomsnittlig driftskostnader 2,1 millioner lavere enn i årsprognosen. Dette 

skyldes mindreforbruk som må overføres til neste år. Gjennomsnittlig nettobidrag i 

langtidsprognosen er på 2,1 millioner, og sammenlignet med årsprognosen for 2016, kan vi 

forvente en økning på 0,1 millioner kroner. 

 

Instituttet har de siste årene hatt dårlig tilslag på prosjektsøknader. Fordi alle aktive prosjekter 

avsluttes innen utgangen av 2019, har instituttet et sterkt behov for å få tilslag på flere prosjekter i 

fremtiden. Dette er nødvendig for å opprettholde inntekter og nettobidrag fra eksternfinansiert 

virksomhet i langtidsprognosen. 

 

 
Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner ILOS’ regnskapsrapport per 2. tertial 2016. 


