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REGNSKAP pr. utgang juli 2020
Regnskapsrapport pr. utgang juli legges fram i denne saken. Til styremøte vil
også regnskapstall pr. utgang august foreligge med tilhørende oppdatering av
års prognose. Vi vil derfor kunne kommentere på det i styremøte.
Basisfinansiert virksomhet
Den basisfinansierte virksomheten til MED, er i all hovedsak bevilgningen som
kommer gjennom statsbudsjettet gjennom KD til UiO og hvor MED får
videreført sin andel etter gjeldende budsjettmodell for UiO.
Tabell 1: Basisfinansiert virksomhet
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Kommentar til avvik mot budsjett
 Realisert regnskap følger godt budsjettet for årets 7 første måneder
 Pr. nå ser vi ikke negative effekter av COVID-19 i basis regnskapet vårt.
 Det er fortsatt vår vurdering av innsparingen i indirekte kostnader utgjorde
ca. 8 MNOK i direkte sparte kostnader i perioden mars-juli.

Tabell 2: Basisfinansiering MED - utvikling over tid - trend
Tabell 2 viser hvordan det akkumulerte mindreforbruket til MED har utviklet
seg fra desember 2018 til juli 2020.
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Fakultetets eksternt finansiert virksomhet
MEDs eksternt finansierte virksomhet utgjør ca. 40% av de totale inntektene.
Som vi ser av tabell 1 så bidrar den eksternt finansierte virksomheten nå med
over 100 mill. kr. som bidrag inn i basisøkonomien- og er dermed helt
avgjørende for vår basisvirksomhet.
I tabell 2 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang juli for den
eksternfinansierte virksomheten.
Tabell 2: Eksternt finansiert virksomhet

Kommentarer til avvik mot budsjett
 Det store positive inntektsavviket mot budsjett skyldes en stor utfakturering fra IMB
knyttet til en gave/fra en stiftelse som i sin helhet er blitt inntektsført nå. Videre er
det noen innbetalinger fra NFR som er blitt regnskapsført i juli, som tilhører T3.
Fortsatt lite brukt av SF-2 midlene vi har mottatt ca. 50 MNOK
 Lave driftskostnader på eksternt finansierte prosjekter må nok også tilskrives de
utsettelser som COVID-19 medførte (er) for de eksternt finansierte prosjektene
 Personalkostnader og driftskostnader er lavere knyttet til senere oppstart enn i
budsjettet
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Fakultetet har ved utgangen av juli 2020 totalt 815 aktive eksternt finansierte
prosjekter, som representerer en økning fra tilsvarende 772 pr. utgang juli i
2019.
Total forhåndsfinansiering på prosjektene var på 408 millioner kroner. Alt er
knyttet til fremtidig aktivitet. Finansieringen i disse eksternt finansierte
prosjektene har historisk virket slik at midlene gis/finansieres mye tidligere enn
prosjektene faktisk bruker midlene. Det er derfor det akkumuleres så vidt høye
mindreforbruk i den eksternt finansierte virksomheten.
Vi har i perioden gjort en gjennomgang av hvor økningen har kommet hen,
både etter finansieringskilde og fordelt pr. enhet (vist på aggregert nivå her):
Tabell 4: Utvikling i forhåndsfinansering pr. enhet fra juli 2018 til juli 2020

jul.18
jul.19
jul.20

IMB
Helsam
-74 218 -11 761
-88 749 -35 387
-140 072 -46 131

Klinmed NCMM Fak adm Totalt
-100 678 -26 131
20 230 -192 558
-153 529 -30 034 -42 137 -349 836
-150 337 -38 332 -33 719 -408 591

Som tabellen viser har alle enheter økt forhåndsfinansieringen betydelig. Debet
saldoen for Fakultetsadministrasjonen i 2018 skyldtes forbruk på forhånd av
Scientia Fellow-1 innbetaling fra EU.
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Totaløkonomien (basis + eksternt finansiert virksomhet)
UiO sentralt ønsker en større fokus på totaløkonomi.
I tabell 4 viser vi MEDs total økonomi pr. utgang juli:

Tabellen viser at det totale aktivitetsnivået (kolonnen helt til høyre) som er
knyttet til MEDs virksomhet; ca. 1,5 -1,6 milliarder i 2020, hvorav
personalkostnadene utgjør ca. 68% av aktiviteten.

Sogn Arena, 28. august 2020
Gaute Frøisland
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