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1. Innledning 

IMK har en stabil og god økonomi med relativt stort handlingsrom.  

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

IMK har et overskudd på basisvirksomheten pr 31.12.2013 på ca kr 2,6 mill. Det er ca kr 0,9 mill 

bedre enn det opprinnelige budsjett.  Prognosen anslo et overskudd på ca kr 2 mill. 

Vedlagt oversendes basis regnskapsrapport pr artsklasse og rapport sortert på tiltak pr 31.12.2013. 

Kommentarene nedenfor er basert på artsrapporten og i forhold til det opprinnelige budsjett. 

Tilslutt i notatet kommenteres kort den ekstern finansierte virksomheten samt langtidsbudsjettet. 

Inntekter totalt har ingen vesentlige avvik. 

Personalkostnader totalt har et mindreforbruk på ca kr 1,3 mill. Hovedårsaken er 

mindreforbruk på variabel lønn, noe lavere fastlønnskostnader og mer frikjøpsmidler enn 

budsjettert. På den annen side er det regnskapsført mindre off. refusjoner enn budsjettert. 

Driftskostnader totalt har et merforbruk på ca kr 0,4 mill. På noen poster er det brukt noe mer 

og andre poster noe mindre. Avviket ansees å være av budsjett teknisk art. 

Den ekstern finansierte virksomheten til IMK har pr 31.12 et underskudd på ca kr 1,5 mill. 

Beløpet gjelder i hovedsak 3 stk NFR prosjekter hvor sluttrapport er levert. Midlene ventes inn i 

februar 2014. 

Langtidsbudsjettet 2014-2018 er i tilnærmet balanse (akkumulert underskudd med ca 0,9 mill 

i 2018) I tillegg kommer overskuddet fra 2013 på ca 2,6 mill som gir et totalt akkumulert 

overskudd på ca 1,7 mill. 

 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

IMKs usikkerhetsmomenter er ikke vesentlig endret i perioden. Økonomien er oversiktlig og under 

kontroll. Eksterne endringer kan få innvirkning på IMKs økonomi, men vi har per i dag et såpass stort 

handlingsrom og så fleksible langtidsbudsjetter, at vi kan justere for de fleste tenkelige endringer i 

inntekter. Mulige negative endringer kan for eksempel være: 

- nedgang i søkertall og gjennomføring på lavere og høyere grad, samt PhD-linjen 
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- EFP: færre tilslag på søknader enn forventet 

Ledelsen ser ikke at større endringer innenfor disse feltene er sannsynlige i første tertial 2014. 
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