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De samlede inntekter i første tertial 2019 har vært 639 millioner kroner, hvorav KD finansiering og andre offentlige 
midler utgjør 419 millioner kroner, og ekstern finansiering utgjør 220 millioner kroner.  

MNs resultat pr. 30.4.2019 er et underskudd på 46 millioner kroner og dette er hovedsakelig i basisøkonomien. 
Akkumulert resultat (saldo) er redusert til 371 millioner kroner i perioden, og dette er fordelt med 239 millioner 
kroner på basisaktiviteten og 132 millioner kroner på eksternt finansiert virksomhet.  

Resultatet for den samlede virksomheten er 20 millioner kroner under budsjett. Dette skyldes at arealkostnader har 
påløpt tidligere enn budsjettert, og aktiviteten er i tråd med plan. 

Figur 1 under viser utviklingen i akkumulert resultat pr. 1. tertial i perioden 2016-2019, og deretter helårsprognoser 
for perioden 2019-2021. Det er første gang siden 2013 at totalsaldo reduseres i 1. tertial, og dette ventes å bli 
forsterket på helårsbasis grunnet økte rammekutt (KD inntekt), økte personalkostnader og kostnader til lokaler.  

 

 

 

Vedtaksforslag:  Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 30.4.2019. 

Vedlegg:   

1. Resultatregnskap pr. 30.4.2019 med sammenligningstall for 2017-2018, og helårsprognoser for 2019 – 2023.  
2. Grafisk fremstilling av instituttenes total- og basisøkonomi pr. 30.4. for årene 2016 -2019 og helårsprognoser for 

2019-22. 
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1. Om regnskapets innretning, anvendte regnskapsprinsipper og begrepsdefinisjon.  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) regnskap utgjør en andel av UiOs regnskap, og er avlagt 
etter UiOs interne retningslinjer. Fakultetsnivåets regnskap omfatter kun resultatregnskap med tillegg av 
balanseelementet overført saldo fra forrige periode. 

Av UiOs anvendte regnskapsprinsipper har følgende relativt stor betydning for MNs regnskap (nærmere 
beskrivelse av prinsippene og konsekvensene av anvendelsen kommer til slutt i dokumentet): 

a) Eksternt finansierte prosjekter regnskapsføres etter fullkostprinsippet.i 
b) UiO anvender ulike prinsipper for bokføring av inntekter og kostnader. Man benytter kontantprinsippet 

for bokføring av de fleste typer inntekter, og transaksjonsprinsippet (periodisering) ved bokføring av 
kostnader. Sammenstillingsprinsippet som er et grunnleggende regnskapsprinsipp benyttes derved ikke. ii  

c) Det er løpende kostnadsføring av aktiva. Avskrivninger synliggjøres, men regnskapsføres uten 
resultateffekt. Dette gjøres ved både inntekts- og kostnadsføring av avskrivningen. 

d) Utelatelse av balanseoppstilling på fakultetsnivå. iii 

Den økonomiske rapporteringen ved UiO er inndelt etter finansieringskilde, bevilgningsfinansiert økonomi 
(basis) og eksternt finansiert økonomi (EFV). Med totaløkonomi menes det økonomiske bildet av hele 
virksomheten. Bevilgningsfinansiert økonomi omfatter i hovedsak KD-bevilgningen og tilhørende kostnader. 
Når det gjelder bevilgningsøkonomien fører MN en egen oversikt over midler som er øremerket fra 
UiO/KD/andre til bestemte formål, såkalt bundne midler. Resultatet fra bevilgningsøkonomien fratrukket 
bundne midler viser det man har til fri disponering, såkalt disponible midler eller handlingsrom. Eksternt 
finansiert økonomi omfatter den virksomheten som finansieres gjennom Forskningsrådet, EU og andre typer 
ekstern finansiering. Denne delen av virksomheten betegnes også som prosjektøkonomien.  

2. Økonomisk status og utvikling. 
2.1.  Tallgrunnlag       

 

Figur 2. Resultatregnskap pr 1. tertial for 2017 – 2019. Tall i millioner kroner og positive tall er overskudd. 

2.2. Totaløkonomi og bevilgningsfinansiert virksomhet 

Inntekter 
I 1. tertial 2019 er samlede inntekter 639 millioner kroner, hvorav KD finansiering utgjør 419 millioner kroner 
og ekstern finansiering 220 millioner kroner. Andelen ekstern finansiering har gått ned fra gjennomsnittlig     
37 % i 1. tertial de tre foregående år til 34 % pr. 1. tertial i 2019. 

KD inntektene avviker ikke vesentlig fra budsjettet, og på årsbasis forventes det at KD inntektene skal komme 
opp i 1 250 millioner kroner, dvs. ca. 35 millioner kroner høyere enn fjoråret. Det ventes at inntektsnivået vil 
ha en flat utvikling i langtidsperioden. Prognosene bygger på en forutsetning (fra institusjonelt nivå) om at 
inntektsnivået for 2019 skal ligge til grunn for hele 5-årsperioden. Det er imidlertid varslet ytterligere økning i 
varige kutt som vi antar at vil ligge på 20 millioner kroner pr. år. Dette er ikke hensyntatt i prognosene.  

Resultat totaløkonomi Regnskap 1T-17 Regnskap 1T-18 Regnskap 1T-19
KD inntekt 398                           427                           419                           
Ekstern finansiering 252                           258                           220                           
Inntekter totalt 650                           685                           639                           
Personalkostnader 426                           445                           473                           
Investeringer 32                             32                             23                             
Andre driftskostnader 159                           168                           189                           
Kostnader totalt 617                           645                           685                           
Årsresultat 33                             40                             -46                            
Overført fra fjoråret 351                           392                           418                           
Akkumulert resultat 384                           432                           372                           
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De eksternt finansierte prosjektene har bidratt med 62 millioner kroner til basisvirksomheten i 1. tertial og er i 
samsvar med budsjett. Bidraget ventes å bli 204 millioner kroner for 2019, og vil være på linje med 2018. Det 
forventes et årlig gjennomsnitt på ca. 200 millioner kroner i perioden 2019-2023. Noe av bidraget skyldes 
imidlertid endret metode for belastning av personalkostnader i prosjektene og representerer ikke en reell 
økning. Dette beløper seg til ca. 30 millioner kroner årlig.  

Det er en del vesentlige kostnader relatert til prosjektene som dekkes av bevilgningsøkonomien; herunder en 
stor del av forskningsinfrastrukturen, administrativ støtte, husleie mm., og dette har tett sammenheng med 
inntektene.  
 
Resultat  
 

 

 
-76 mkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Akkumulert resultat pr. 30.4.2019 fordelt etter virksomhetsområde. Positive tall viser overskudd.  

Resultat total virksomhet 
Figur 3 viser at akkumulert resultat (saldo) er positivt med 372 millioner kroner pr. 30.4.2019. Av dette 
kommer 239 millioner kroner fra bevilgningsøkonomien og 132 millioner kroner fra eksternt finansiert 
virksomhet.  

I 1. tertial har MN et underskudd i total økonomi på 46 millioner kroner mot et budsjettert underskudd på 27 
millioner kroner. Dette skyldes primært at kostnader til byggeprosjekt er kommet tidligere enn planlagt.  

Resultat bevilgningsøkonomi 
I bevilgningsøkonomien har fakultetet hittil i år et underskudd på 42 millioner kroner, og akkumulert saldo er 
redusert fra 281 til 239 millioner kroner i løpet av 1. tertial. Det er imidlertid ikke vesentlige endringer i 
årsprognosen.  

Av akkumulert saldo på 239 millioner kroner er 74 millioner kroner øremerket av UiOs styre til bla. 
verdensledende miljø SOLARIS (31 millioner kroner), forskning (19 millioner kroner) og utstyr (13 millioner 
kroner).  

Fakultetet har 165 millioner kroner i disponible midler pr. 30.4.2019 noe som er en betydelig saldo og som gir 
fakultetet kraft til å gjennomføre planlagt drift og det vesentligste av strategier både innen undervisning og 
forskning. Dette handlingsrommet ventes vesentlig redusert de neste årene gjennom økt aktivitet på 
instituttene og effekten av varige rammekutt. Utover rammekutt er fakultetet pålagt fra UiOs ledelse å 
finansiere kostnader til lokaler på til sammen 60 millioner kroner (lokaler til SFF RoCS, SFU CCSE mfl.) over en 
antatt byggeperiode på 2-3 år. 

 

Totalresultat: 
372 mkr 

 

Basis: 
239 mkr 

 

EFV: 
132 mkr 

 

Øremerket: 
74 mkr 

 

Disponibelt: 
165 mkr 
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2.3.  Eksternt finansiert virksomhet (EFV)   

Pr. 1. tertial 2019 er eksterne inntekter på 220 millioner kroner. Dette er på budsjett, men inntektene ligger 
nesten 40 millioner kroner lavere enn sammenligningstall for de to foregående årene. 

Periodens resultat for EFV er et underskudd på 4 millioner kroner, mens det var budsjettert med et 
underskudd på 10 millioner kroner. Årsaken til dette er at aktiviteten generelt starter senere enn planlagt. I 
årsprognosen for 2019 anslås det et underskudd på 26 millioner kroner. Erfaringsmessig antas imidlertid 
resultatet å komme ut nærmere balanse.  

Inntekter fra Forskningsrådet. 
Hittil i år er inntektene fra Forskningsrådet på 153 millioner kroner. Dette er tilnærmet på budsjett. Vi har 
imidlertid mottatt 13 millioner kroner mindre pr. 1. tertial 2019 enn vi gjennomsnittlig hadde i perioden i 
2017-2018. Hovedårsaken til dette er at Forskningsrådet i større grad holder midler tilbake der fremdriften i 
prosjektene ikke er som planlagt. Det vil bli gjort et mer omfattende arbeid på årsakssammenhenger dersom 
den negative utviklingen fortsetter gjennom året. På bakgrunn av inntektsreduksjonen er årsprognosen for 
2019 justert ned med 23 millioner til 460 millioner, mens prognosen for 5-års perioden har et årlig snitt på ca 
480 millioner kroner. Dette er en vesentlig nedgang fra forrige rapportering (årsslutt 2018) hvor tilsvarende 
forventning var på 513 millioner kroner. Tilsammen utgjør dette 150 millioner kroner i reduserte inntekter i 
kommende 5-årsperiode. 

Inntekter fra EU 
I 1. tertial er EU inntektene 16 millioner kroner, og noe over budsjett. Årsprognosen for 2019 er økt med 20 
millioner kroner til 69 millioner kroner siden vi la budsjettet i fjor. Dette skyldes dels at 10 millioner kroner 
ventes tidligere enn antatt, og dels at vi har en økning på 10 millioner kroner i nye kontraktsfestede prosjekter; 
et ERC Consolidator og et ERC Synergy. Forventet økning i prosjekter gjenspeiles med tilsammen 30 millioner 
kroner i 5-års prognosen, og årlig snitt anslås i underkant av 80 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 30 
millioner kroner i 5-års perioden. 

Inntekter øvrige finansieringskilder 
Inntekter fra øvrige finansieringskilder er på 24 millioner kroner og tilnærmet på budsjett. Langtidsprognosen 
viser en gjennomsnittlig inntekt på 107 millioner kroner og er på linje med situasjonen ved forrige 
rapportering.  

Inntekter oppdragsforskning 
Over 90% av alle inntekter fra oppdragsforsking kommer fra Institutt for Informatikk og deres HISP (Health 
Information system Program) prosjekter slik det har gjort de siste årene. Regnskapet viser inntekter på 24 
millioner kroner, noe som er 4 millioner kroner under budsjett. Dette skyldes forsinkede innbetalinger som 
ventes i løpet av året. Prognosen er ikke endret slik at det fremdeles er en forventning om et årlig snitt på 105 
millioner kroner i inntekter i perioden.  

2.4. Prognoser 

Sammendrag av endringer i prognoser fra forrige rapportering (31.12.2018) 
Det forventede totalresultatet for 5-års perioden er redusert med 74 millioner kroner fra et akkumulert 
overskudd på 174 millioner kroner til et akkumulert overskudd på 101 millioner kroner. Hovedårsakene til 
dette er en forventning om økning i personalkostnader på totalt 101 millioner kroner (endringen er 1,5 %), 
reduserte driftskostnader med 96 millioner kroner (reduksjon på 5 %) og reduksjon av inntekter med 58 
millioner kroner (endring er 0,05 %).  Ut over dette har UiO besluttet økning i varige kutt på 80 millioner kroner 
for 5-årsperioden som foreløpig ikke reflektert i prognosene. MN vil hensyntatt dette komme ut med et 
akkumulert totalresultat (saldo) noe over balanse ved utgangen av 2023. 
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2.5.  Status for andre vesentlige regnskapsposter 

Personalkostnadene er 473 millioner kroner og er totalt sett på budsjett. I prosjekter og sentre ligger en 
imidlertid litt etter planen med ansettelser, mens dette veies opp av kostnadsøkning på bevilgningssiden.  

Investeringer er på 23 millioner kroner og i tråd med budsjett. Det er god progresjon på anskaffelsesprosesser 
for tildelte midler fra UiO. De fleste anskaffelsesprosesser med tildelinger før 2019 er enten ferdig gjennomført 
eller kommet i gang.  

Internhusleie er på budsjett. 

Andre driftskostnader er 14 millioner kroner over budsjett, og dette skyldes at kostnader til lokaler har påløpt 
før de var planlagt.  

3.  Økonomisk status og utvikling på instituttnivå.  

Alle institutt er i balanse eller har positiv saldo pr. 1. tertial 2019. De fleste av instituttene har betydelig positiv 
saldo i basisøkonomien i forhold til størrelsen, og et godt handlingsrom. Institutt for informatikk fortsetter 
veksten i saldo som følge av politisk satsning på IKT området i de senere år. Andre faktorer i veksten er økning i 
studiepoengsproduksjon og ekstern finansiering. Dekanat og instituttledelse arbeider aktivt for å sørge for at 
tilstrekkelig med ressurser blir avsatt for å håndtere veksten. Farmasøytisk institutt har underskudd i 
basisøkonomien og prognosene for langtidsperioden viser en gradvis forverring. Instituttets økonomi har lenge 
vært anstrengt til tross for tiltak fra fakultet. 

De øvrige instituttene har i stor grad satt i gang eller har planer om økt aktivitet på kort sikt, slik at vi forventer 
redusert saldo. Institutt for astrofysikk skal investere betydelig for å tilrettelegge for aktiviteten i SFF RoCS, og 
vil i langtidsperioden ha vesentlig negativ saldo både på basis og totalt. Dette er som en følge av at UiOs 
regnskapsprinsipper som i praksis innebærer at kostnadsføring etter kontantprinsippet. Ved bruk av ordinære 
økonomiske prinsipper ville investeringen bli fordelt over en lengre tidsperiode og gitt et mer korrekt bilde av 
den økonomiske situasjonen for instituttet. 

Fakultetsledelsen har valgt å skjerme instituttene for UiOs finansieringskrav til dekning av vesentlige kostnader 
til bygg, og har som en konsekvens av dette forhåndsdisponert 10 millioner kroner. De ekstraordinære bygge 
kostnadene er lagt inn i prognosene for langtidsperioden, og det er foreløpig ikke lagt inn en forutsetning om 
tilbakebetaling av lånet.  

4. Utfordringer og usikkerhet knyttet til fakultetets økonomiske utvikling.  

• UiO styrets strategiske satsinger som finansieres av varige rammekutt, og videreføring av varige 
effektiviseringskutt fra KD, har medført en reduksjon i tildelingen til fakultetet. For MN gir dette i 2019 et 
kutt på 63 millioner kroner i forhold til 2016 da disse kuttene startet. Akkumulert nivå på varige kutt er i 
perioden 2016-2019 på ca 160 millioner kroner.  
 

• Det er viktig for kvaliteten på virksomhetsplanleggingen at vesentlige kjente forhold som for eksempel 
økning av varige rammekutt og økning i varig effektiviseringskutt til fakultetene kan legges til grunn i 
prognosene. Eksempelvis er 20 millioner kroner (80 millioner kroner i totaleffekt i 5-årsprognosen) i økt 
varig rammekutt fra 2020 ikke reflektert i prognoser eller budsjett for MN til tross for at dette er vedtatt 
av UiOs styre. Dette i henhold til bestillingen fra UiO sentralt.  

 
• Fakultetets største utfordring er fortsatt det betydelige behovet for vedlikehold og oppgradering av 

eiendomsmassen. Livsvitenskapsbygget vil ha stor betydning for MN. Bygget vil gi nye muligheter og 
samtidig føre til økte kostnader i foreløpig ukjent format. Planene for Nedre Blindern vil også få stor 
innvirkning både på UiOs og MNs økonomi. 
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i Fullkostprinsippet betyr at prosjekter skal regnskapsføres med alle relevante inntekter og kostnader. Kravet medfører at direkte og 
indirekte kostnader samt UiOs egenandel skal synliggjøres, uavhengig av finansieringskilde. Å benytte et fullkostprinsipp ved 
regnskapsføring av prosjekter med ekstern finansiering gir i utgangspunktet en god synliggjøring av kostnader og inntekter i et prosjekt. 
Man har imidlertid ved UiO blandet inn flere elementer i retningslinjer for regnskapsføringen som medfører at nytten blir begrenset. Blant 
annet viser regnskapene for prosjekter og basisvirksomhet ikke alltid reelt resultat ved regnskapsavslutning. Dette skjer i de tilfeller der 
det er avvik mellom budsjettet og regnskap. Et institutt kan oppleve at det har flere millioner kroner i fordringer eller gjeld til sine 
prosjekter uten at dette fremkommer av regnskapet. De vesentligste konsekvensene av dette er mangelfull oversikt over forholdet mellom 
bevilgningsfinansiert virksomhet (basis) og prosjektøkonomien både på fakultets- institutt og prosjektnivå. Videre vil regnskapene ikke ha 
sammenheng med ferdigstillelsesgraden i prosjektene. Dette gir risiko for feilaktige beslutninger fra prosjekt- og instituttledelse.  

 
ii Ulike prinsipper for bokføring av inntekter og kostnader medfører at man ikke sammenstiller inntekter og kostnader for samme periode, 

og den økonomiske målingen av utvikling og resultat blir ikke mulig ut fra regnskapet. Dette får konsekvenser for alle organisasjonsnivå. 

iii MNs virksomhet har et betydelig omfang med årlige inntekter på ca. 1,9 milliarder kroner, og komplekse økonomiske strukturer med 

bl.a. forskningssentre delt mellom flere institutt. Utelatelse av balansedelen av regnskapet medfører at man mangler en sentral del av 
regnskapet i forhold til vurdering og styring av økonomien, og det medfører store problemer med oppfølging av blant annet 
mellomværende mellom enheter og periodiseringer og sammenstilling av kostnader og inntekter. Etter eget initiativ fører MN oversikt 
over utsatt aktivitet (bundne midler) som er en tilnærmet periodisering av inntekter.  
 

                                                           



 
Vedlegg 1 

 

 

 

Enhet: MN Budsjett Regnskap Avvik

Totalt 1T-2017 1T-2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inntekter
Bevilgning fra KD - 384 684 - 417 902 - 402 667 - 407 953 - 5 286 - 1 191 747 - 1 169 047 - 1 171 760 - 1 171 614 - 1 180 968
Tilskudd fra NFR - 159 983 - 172 952 - 155 547 - 152 629  2 918 - 458 999 - 472 405 - 491 097 - 497 782 - 493 223
Tilskudd fra EU - 33 990 - 26 493 - 13 310 - 16 295 - 2 986 - 68 479 - 63 753 - 98 826 - 72 738 - 85 176
Tilskudd fra andre - 48 615 - 44 468 - 48 328 - 44 509  3 819 - 179 638 - 221 452 - 226 262 - 206 473 - 204 137
Andre inntekter - 22 956 - 24 035 - 18 276 - 17 269  1 007 - 64 510 - 63 360 - 58 107 - 58 262 - 56 625
Sum inntekter - 650 229 - 685 850 - 638 127 - 638 655 - 528 - 1 963 373 - 1 990 017 - 2 046 052 - 2 006 868 - 2 020 129
Kostnader
Sum personalkostnader  432 033  445 093  468 465  473 001  4 537  1 353 344  1 421 321  1 418 744  1 417 931  1 407 472
Internhusleie  63 041  69 300  72 464  72 006 - 458  216 115  216 115  216 115  216 115  216 115
Investeringer  32 069  31 696  22 108  23 494  1 386  105 260  74 450  62 969  67 446  88 076
Andre driftskostnader  98 717  97 575  101 825  116 122  14 297  396 857  377 216  345 692  355 187  359 212
Sum kostnader  625 860  643 665  664 862  684 623  19 762  2 071 576  2 089 102  2 043 520  2 056 678  2 070 875
Årets resultat før prosjektbidrag - 24 369 - 42 185  26 734  45 968  19 234  108 203  99 085 - 2 532  49 810  50 746
Sum nettobidrag prosjekter - 730  1 237  233  524  291 - 141  4 261 - 141  5 198  2 506
Årets resultat - 25 099 - 40 948  26 967  46 492  19 525  108 062  103 346 - 2 673  55 008  53 252

Overført saldo fra i fjor - 361 202 - 391 915 - 418 136 - 418 136  - 418 136 - 310 074 - 206 729 - 209 402 - 154 394
Akkumulert resultat - 386 301 - 432 863 - 391 169 - 371 644  19 525 - 310 074 - 206 729 - 209 402 - 154 394 - 101 142

Regnskap

1T-2019

Prognoser

Enhet: MN Budsjett Regnskap Avvik

Basis 1T-2017 1T-2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inntekter
Bevilgning fra KD - 384 784 - 417 902 - 402 714 - 407 932 - 5 218 - 1 192 297 - 1 167 663 - 1 169 951 - 1 168 723 - 1 179 479
Tilskudd fra NFR  559 - 382 - 2 055 - 2 055
Tilskudd fra andre  70  592  592 - 3 936 - 3 936 - 3 936 - 3 936 - 3 936
Andre inntekter - 12 597 - 9 961 - 18 899 - 11 116  7 783 - 51 752 - 60 539 - 58 323 - 57 348 - 54 053
Sum inntekter - 396 823 - 428 175 - 421 613 - 420 510  1 103 - 1 247 985 - 1 232 138 - 1 232 210 - 1 230 007 - 1 237 467
Kostnader
Personalkostnader  317 932  331 214  356 872  364 541  7 670  1 020 918  1 059 072  1 048 746  1 045 821  1 036 998
Internhusleie  63 041  69 277  72 464  72 006 - 458  216 115  216 115  216 115  216 115  216 115
Investeringer  23 374  16 054  15 411  20 025  4 615  89 577  68 944  57 681  52 446  63 076
Andre driftskostnader  56 535  49 247  54 620  67 795  13 175  207 136  190 887  164 012  164 129  163 258
Sum kostnader  460 881  465 792  499 366  524 368  25 001  1 533 746  1 535 018  1 486 553  1 478 510  1 479 446
Årets resultat før prosjektbidrag  64 058  37 617  77 754  103 858  26 104  285 761  302 880  254 344  248 503  241 979
Sum nettobidrag prosjekter - 47 322 - 60 468 - 61 016 - 61 664 - 648 - 204 128 - 235 659 - 221 563 - 213 590 - 212 987
Årets resultat  16 736 - 22 851  16 737  42 193  25 456  81 634  67 222  32 781  34 913  28 992

Overført saldo fra i fjor - 212 132 - 249 008 - 281 464 - 281 464  - 281 464 - 199 830 - 132 608 - 99 827 - 64 914
Akkumulert resultat - 195 396 - 271 859 - 264 726 - 239 270  25 456 - 199 830 - 132 608 - 99 827 - 64 914 - 35 922

Regnskap

1T-2019

Prognoser

Enhet: MN Budsjett Regnskap Avvik

EFV 1T-2017 1T-2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inntekter
Bevilgning fra KD  100  47 - 22 - 68  550 - 1 384 - 1 809 - 2 891 - 1 489
Tilskudd fra NFR - 160 542 - 172 570 - 155 547 - 150 574  4 973 - 458 999 - 472 405 - 491 097 - 497 782 - 493 223
Tilskudd fra EU - 33 990 - 26 493 - 13 310 - 16 295 - 2 986 - 68 479 - 63 753 - 98 826 - 72 738 - 85 176
Tilskudd fra andre - 48 615 - 44 538 - 48 328 - 45 101  3 226 - 175 702 - 217 516 - 222 326 - 202 537 - 200 201
Andre inntekter - 10 358 - 14 074  623 - 6 154 - 6 776 - 12 757 - 2 821  216 - 913 - 2 572
Sum inntekter - 253 406 - 257 676 - 216 515 - 218 145 - 1 631 - 715 388 - 757 879 - 813 842 - 776 861 - 782 662
Kostnader
Personalkostnader  114 101  113 880  111 593  108 460 - 3 133  332 426  362 248  369 998  372 110  370 475
Investeringer  8 696  15 642  6 698  3 469 - 3 229  15 683  5 506  5 288  15 000  25 000
Andre driftskostnader  42 182  48 328  47 205  48 327  1 122  189 720  186 329  181 680  191 058  195 954
Sum kostnader  164 979  177 873  165 495  160 256 - 5 240  537 830  554 084  556 967  578 168  591 429
Årets resultat før prosjektbidrag - 88 427 - 79 802 - 51 020 - 57 890 - 6 870 - 177 558 - 203 796 - 256 876 - 198 693 - 191 233
Sum nettobidrag prosjekter  46 591  61 705  61 249  62 188  939  203 986  239 919  221 422  218 788  215 493
Årets resultat - 41 836 - 18 097  10 230  4 299 - 5 931  26 428  36 124 - 35 454  20 095  24 260

Overført saldo fra i fjor - 149 070 - 142 907 - 136 673 - 136 673  - 136 673 - 110 244 - 74 120 - 109 575 - 89 479
Akkumulert resultat - 190 906 - 161 004 - 126 443 - 132 374 - 5 931 - 110 244 - 74 120 - 109 575 - 89 479 - 65 220
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