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Ledelsesvurdering 2. tertial 2015
1. Innledning
2. Vurdering av status
a. Status for den økonomiske situasjonen
Vedlagt er regnskapsrapport pr. artsklasse og sortert på tiltak. Regnskapet for basisvirksomheten pr
august er kort oppsummert nedenfor. Det er kommentert i henhold til budsjett pr august, opprinnelige
budsjett og årsprognose. Se også vedlagte regnskapsrapporter.
Status langtidsbudsjettet basis (prognose 2016-2019) kommenteres kort i tabellen nederst i notatet.
ILN har et overskudd på ca. 10,4 mill. Det er ca. 3,2 mill. bedre enn det opprinnelige budsjett.
Hovedårsaken er lavere personalkostnader og driftskostnader enn budsjettert. På den annen side er det
noe nedgang i nettobidraget fra ekstern finansierte prosjekter. Forrige tertialrapportering viste samme
trend. Lønnsoppgjøret ble vesentlig lavere enn budsjettert. Effekten av lønnsoppgjøret er ca. 1,1 mill. i
lavere lønnskostnader.
Årsprognosen er justert og viser et antatt overskudd på ca. 13,3 mill. Årsbudsjettet var budsjettert med et
overskudd på ca. 8,2 mill. Økningen skyldes i hovedsak lavere personalkostnader pga forskyvninger i
ansettelser av vitenskapelige ansatte. Lønnskostnader til rekrutteringsstillinger inkl.
gjennomføringstipendiater blir også vesentlig lavere enn budsjettert. Pga mindreforbruk på drift, er også
prognosen for driftskostnader redusert.
Nettobidraget fra ekstern finansierte prosjekter er justert ned pga lavere egenandel til prosjekter og
lavere overheadinntekter.
Inntektsprognosen for tilslag av rekrutteringsstillinger inkl. gjennomføringsstipendiater er også justert
ned og korrigert i prognosen.
Tabellen nedenfor viser basis regnskapet pr 2 tertial 2014 (Regnskap T2 2014) i forhold til regnskapet pr
2 tertial 2015 (Regnskap T2 2015). De fire siste kolonner viser prognosen for årene 2016-2019 med et
antatt akkumulert resultat (overskudd) på ca. 12,5 mill. Nye endelige rammer er ikke lagt inn. Det vil
være en ny gjennomgang av prognosen i løpet av kort tid. Det vil derfor være usikkerhet rundt det antatte
overskuddet på ca. 12,5 mill.
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