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Regnskapsrapport for første tertial 2017 
 

Det vises til vedlagte artsrapport per 30.04.17. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres nedenfor i 

henhold til det opprinnelige budsjett. Status for langtidsbudsjettet (LTB) kommenteres kort i tabellen 

lenger ned i notatet. 

Basisvirksomheten ved IAKH har ved utgangen av april et mindreforbruk på ca. 14,8 millioner kroner. Dette 

mindreforbruket er ca. 2,1 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjettert for perioden.  

 

Inntekter 

Instituttet har mottatt ca. 0,8 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettert i perioden. Avviket skyldes i 

hovedsak midler til vitenskapelig utstyr på 0,75 millioner kroner. Det er mottatt ca. 300 000 kr mindre i 

stipendiatmidler, noe som skyldes prognosen for nye stillinger samt periodiseringen.  Samtidig er det bl.a. 

mottatt midler for oppgjør Clearinghouse på ca. 73.000 kroner og ikkebudsjetterte salgs- og leieinntekter 

på ca. 53 000 kroner.   

Personalkostnader 

Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på ca. 1,1 millioner kroner. Det er regnskapsført ca. 0,6 

millioner kroner mindre enn budsjettert i fastlønnskostnader til stipendiatstillinger, som en følge av 

prognosen for nye stillinger og periodiseringen. Videre er det regnskapsført ca. 0,2 millioner kroner mer i 

fastlønnskostnader til vitenskapelige stillinger. Det er også et mindreforbruk på timelønn på ca. 0,4 

millioner kroner. Det er også et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i feriepenger, AGA- og 

pensjonskostnader. 

Driftskostnader 

De totale driftskostnadene viser et mindreforbruk på ca. 0,2 millioner kroner.  

Årsprognosen 

Årsprognosen er justert og viser et antatt mindreforbruk på ca. 12,1 millioner kroner. Det er ca. 0,35 

millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjettert for året. 
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Tabellen under viser 1.tertial 2016 sammenlignet med 1.tertial 2017, og videre årsbudsjett og antatt 

årsprognose for 2017, samt LTB 2018-2021. Langtidsbudsjettet viser et akkumulert resultat på ca. 1,2 

millioner kroner i mindreforbruk. 

 

Eksternt finansiert virksomhet 
 

 

Tabellen for eksternt finansiert virksomhet ved IAKH viser regnskap for 1. tertial 2016 og 2017, vedtatt 
årsbudsjett for 2017, oppdatert prognose for 2017, samt prognose for årene 2018-2021. 

Sammenlignet med regnskapet for første tertial i fjor er inntektene vesentlig høyere i år: hele 5,6 millioner. 

Årsaken til dette er at instituttet fikk tilslag på flere eksterne prosjekter i 2015. Prosjektaktiviteten tok seg 

dermed betydelig opp i 2016; på høsten var det 8 prosjekter som hadde oppstart.   

 

Forslag til vedtak:  
 

Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial. 

 

Vedlegg: 

- Artsbasert regnskapsrapport 30.04.2017 
- Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.04.2017 


