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Universitetet i Oslo 
 
 

Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2016  

1. Universitetet i Oslos formål 
Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet 
innsikt til å forme fremtiden. UiO ønsker å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forsknings-
universitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal gi 
høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. UiO 
skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for vitenskapens metoder og resultater. UiO har 
et særskilt nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning, for å bygge opp, drive og vedlikeholde 
forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger. 

 
2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til SRS 
Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene og de tilhørende  
veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med  
Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.             
 
Current Research Information System In Norway (CRIStin), Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)  
og Naturfagsenteret er virksomhetsområder som UiO er pålagt å drifte av Kunnskapsdepartementet (KD), i  
henhold til Universitets- og høyskolelovens §§ 1.4.3 og 1.4.4. Disse virksomhetsområdene er inkludert i regnskapet  
for UiO. 
 
Universitetet i Oslo revideres av Riksrevisjonen. 
 
Regnskapet gir etter ledelsens mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 
 

3. Den økonomiske situasjonen 
Universitetet har pr. 30.4.2016 utestående forpliktelser på 1,869 mrd. kroner i kortsiktig gjeld og 116 mill. 
kroner i avregninger (hvorav 45 mill. kroner er knyttet til de nasjonale fellesoppgavene, der UiO ikke har 
ansvar for økonomistyringen). På samme tidspunkt er innestående bankinnskudd 1,604 mrd. kroner. 
Innestående midler er 48 mill. kroner høyere enn ved 1.tertial 2015. 
 
Pr. 30.4.2015 viste regnskapet utestående forpliktelser på 2,029 mrd. kroner i kortsiktig gjeld og 0,3 mill. 
kroner i avregninger (hvorav 45 mill. kroner er knyttet til de nasjonale fellesoppgavene).. 
 
4. Endringer i resultat- og balanseposter 
UiOs regnskap pr. 30.4.2016 viser et resultat på 1,2 mill. kroner fra avsluttede oppdragsprosjekter.  
 
Inntekter 
Sum driftsinntekter i 1.tertial 2016 var 2,603 mrd. kroner, som er 379 mill. kroner høyere enn på samme tid i 
2015. Økningen er i hovedsak knyttet til bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (371 mill. kroner), og må 
ses i sammenheng med at UiO i 1.tertial 2015 investerte i et bygg (NEMKO-bygget) for 330 mill. kroner, 
som i henhold til Statlige regnskapsstandarder medfører en tilsvarende reduksjon i inntektsført bevilgning fra 
Kunnskapsdepartementet. 
 
Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) pr. 30.4.2016 er 275 mill. kroner, mens de var 266 mill. kroner på 
samme tidspunkt i 2015. Det beløpet gir uttelling i finansieringssystemet. EU-inntekter fra rammeprogram for 
forskning var 59 mill. kroner, en økning på 33 % i forhold til 30.4.2015.  Beløpet som gir uttelling i 
finansieringssystemet inneholder også andre inntekter fra EU på til sammen ca. 4 mill. kroner. 
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Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet pr. 30.4.2016 var 43,3 mill. kroner, en økning på 11 % sammenlignet 
med samme tidspunkt i 2015.   
 
Mottatte gaver i 1.tertial 2016 utgjorde 59,1 mill. kroner, som er en økning på 25 mill. kroner i forhold til 
samme periode året før. 
 
Kostnader 
Samlede driftskostnader utgjorde 2,671 mrd. kroner i 1.tertial 2016, mot 2,541 mrd. kroner året før.  
 
Lønn er den dominerende kostnadsposten, med 1,740 mrd. kroner eller 65 % av driftskostnadene. 
Kostnadene til lønn og sosiale kostnader har økt med 4,5 % i forhold til 1.tertial 2015. Lønnskostnadene 
inneholder en avsetning på 15,7 mill. kroner i ubenyttet fleksitid. 
 
Antall årsverk var 1.april 2016 6 406, en økning på 210 siden 1.tertial 2015. Undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger økte med 225 årsverk, herav var 101 årsverk rekrutteringsstillinger. Administrative 
stillinger har i samme periode økt med 27 årsverk. 
  
Andre driftskostnader utgjorde 646 mill. kroner pr.1.tertial, en økning på 6,8 % i forhold til samme periode i 
2015.  
 
Avskrivningene for UiO i 1.tertial 2016 var 216 mill. kroner, mot 213 mill. kroner på samme tid i 2015.   
 
Investeringene i 1.tertial 2016 var på 138 mill. kroner, mot 426 mill. kroner på samme tid i 2015. At 
investeringene i 1.tertial 2015 var vesentlig høyere, skyldes kjøpet av NEMKO-bygget (330 mill. kroner).   
 
5. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap 
Med universitetets desentrale styringsstruktur har UiO prioritert internt å budsjettere på enhetsnivå innenfor 
strukturen i internregnskapet. Internregnskapet fremlegges for universitetsstyret hvert tertial, på bakgrunn av 
enhetenes ledelsesrapporter og analyser. Den interne rapporteringen har et virksomhetsperspektiv, og 
omfatter både økonomi og aktivitet. Rapporten skal bidra til å gi ledelsen økt innsikt i hvordan ressursene 
disponeres og et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt. 
Kommentarene under er knyttet til UiO samlet slik det fremkommer av finansregnskapet, og ikke til UiOs 
interne virksomhetsrapportering. 
 
Finansregnskapet for 1.tertial 2016 viser et resultat på 1,2 mill. kroner, mot budsjettert 2,0 mill. kroner.  
Dette er for avsluttede oppdragsprosjekter. 
 
Avregningen av den bevilgningsfinansierte aktiviteten pr. 1.tertial 2016 viser et resultat på 67,5 mill. kroner, 
mot budsjettert – 8,0 mill. kroner.   
 
Driftsinntektene var budsjettert med 2,595 mrd. kroner, mens regnskapet viser 2,603 mrd. kroner.  
 
De samlede driftskostnadene i resultatregnskapet utgjør 2,671 mrd. kroner pr. 1.tertial 2016, mens det var 
budsjettert med 2,585 mill. kroner.   
 
6. Gjennomføring av budsjettet for 2016 
Universitetet gjennomfører i all hovedsak aktivitetene som planlagt, og i henhold til det oppdraget KD ga i 
tildelingsbrevet for 2016.  
 
Det er gjennomført grunnleggende forskning, gitt forskerutdanning og gjennomført undervisning i forventet 
omfang og kvalitet.  
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Ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer 
Ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer utgjorde 552 mill. kroner pr. 30.4.2016. Dette er 67 
mill. kroner lavere enn ved årsskiftet.  
 
7. Investeringer   
UiO har en bygningsmasse med svært omfattende og økende vedlikeholdsbehov, og har over flere år 
prioritert vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.  
 
I løpet av første tertial er det startet opp og gjennomført flere viktige aktiviteter knyttet til implementering av 
Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo (Masterplan for UiOs eiendommer): 

• Rehabiliteringen av Sophus Bugges hus til et moderne grønt undervisningsbygg med BREEAM 
Excellent-standard er i rute, og bygningen gjenåpnes januar 2017.  

• Planleggingen av rehabilitering av de resterende etasjene i Niels Treschows hus (NTH) er godt i 
gang, og prosjektstart er juli 2016 med gjeninnflytting august 2017. 

•  Ombygging av magasinlokaler for museene på Økern. Prosjektet er forsinket og ferdigstilles i 2017.  
• Avtalen med Entra om det nye bygget for samlokalisering av JUS er godkjent av KD.  
• Regjeringen har besluttet at nytt klinikkbygg for OD skal lokaliseres på NEMKO-eiendommen. 
• Det er utpekt vinner av arkitektkonkurransen for nytt vikingtidsmuseum (VTM), Naust av AART 

Architects.  
• Detaljprosjektering av Brøggers hus vil starte for fullt til høsten. 

 
Investering i bygningsmassen er høyt prioritert ved UiO. Dette har gitt utfordringer knyttet til gjennomføring 
av prosjektene, og det har de siste årene vært arbeidet systematisk med å øke prosjektressursene.   
 
8. Ressursutfordringer 
UiO har utfordringer knyttet til et betydelig vedlikeholdsetterslep. Selv om det er avsatt betydelige midler til 
rehabilitering av bygningsmassen, har UiO ingen mulighet til å finansiere investeringene til de største 
prosjektene uten store konsekvenser for kjerneoppgavene. Vedlikeholds-, rehabiliterings- og utviklings-
behovet ved UiO er beregnet å koste om lag 8,6 mrd. kroner. Det tekniske etterslepet er estimert til 2,8 mrd. 
kroner, mens hele 5,8 mrd. kroner er nødvendig for å foreta funksjonelle tilpasninger for å møte dagens og 
morgendagens brukerbehov.   
 
Universitetsstyret vedtok i juni 2015 en masterplan for alle campus-områdene i Oslo: «Rom for et 
fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo». Planen legger et grunnlag for prioriteringer 
både av rehabiliteringsprosjekter og av nybygg ved UiO, i et langsiktig perspektiv. 
 
Det er en mulighet for at UiO i en kortere periode de nærmeste årene vil kunne få et merforbruk i forhold til 
bevilgningen fra departementet. Dette har sammenheng med investeringen i NEMKO-bygget som ble 
gjennomført i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet. De årlige effektiviseringskuttene vil også være 
krevende å tilpasse til virksomheten uten at det skal berøre basisvirksomheten i for stor grad. 
 
9. Utfordringer og risikomomenter knyttet til regnskapet 
Ut fra en samlet risikovurdering av UiOs evne til å overholde lover og regler i forvaltningen har UiO de 
seneste årene vurdert de største risikoområdene til å være håndtering av eksterne prosjekter, anskaffelses-
området og lønnsområdet. Det har vært nedlagt mye arbeid på disse områdene, og risikoen knyttet til 
eksterne prosjekter og anskaffelsesområdet vurderes nå som lavere.   
 
Innkjøpsfunksjonen ved UiO har vært i konstant utvikling de siste 6 årene. Innkjøp er digitalisert med store 
besparelser og forenklinger som resultat. Det arbeides med stadig bedre avtaledekning. Dag til dag-kjøpene 
er i økende grad håndtert gjennom bestillingsløsningen for å sikre best mulig internkontroll. 
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Side 6

Lønnsområdet er et område der risikoen fmisatt er høyere enn ønskelig. Det er gjennomføti en ekstern 
kvalitetsgjennomgang av forvaltningen av lønns- og personalsystemet. Det har væti gjennomføti både en QA 
på SAP og en ROS-analyse. Arbeidet med en handlingsplan for forbedringstiltak er i statifasen. Det er stor 
oppmerksomhet på datakvalitet, og ved hjelp av kontrollrutiner etter innføring av A-meldingen i 2015 er det 
oppnådd betydelig forbedring. 

Oslo, 31.mai 2016 

f&$;~ 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør 

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

RESULTAT Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 1     1 926 499   1 553 928   5 406 288 
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1        454 835      461 234   1 389 973 
Salgs- og leieinntekter 1        167 755      142 946      555 640 
Andre driftsinntekter 1          54 238        65 742      122 951 

Sum driftsinntekter     2 603 326   2 223 850   7 474 852 

Driftskostnader
Lønnskostnader 2     1 740 364   1 664 592   4 709 647 
Varekostnader          67 958        58 304      189 669 
Avskrivninger på varige driftsmidler 4,5        216 582      213 297      874 709 
Andre driftskostnader 3        646 222      605 106   1 829 458 

Sum driftskostnader     2 671 126   2 541 299   7 603 483 

Driftsresultat        (67 800)    (317 449)    (128 631)

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6            3 013          4 167          7 736 
Finanskostnader 6            1 560          1 882          5 555 

Sum finansinntekter og finanskostnader            1 453          2 285          2 181 

Resultat av periodens aktiviteter        (66 347)    (315 164)    (126 450)

Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet 15          67 498      315 761      131 658 
Tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter 8          (1 151)           (597)        (5 208)

Sum avregninger og disponeringer          66 347      315 164      126 450 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

EIENDELER Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler                          -                      -                      -   

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5             9 629 052      8 275 817      9 759 850 
Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler 5                464 397          408 134          474 374 
Driftsløsøre, inventar og lignende 5                385 665          350 837          392 096 
Anlegg under utførelse 5                247 117          755 346          178 397 

Sum varige driftsmidler           10 726 230      9 790 134    10 804 717 

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 11                  30 198            30 198            30 198 
Obligasjoner  11                       307                 307                 307 
Andre fordringer 11                       750                 750                 750 

Sum finansielle anleggsmidler                  31 255            31 255            31 255 

Sum anleggsmidler           10 757 485      9 821 389    10 835 972 

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12                  12 050            13 252            10 304 

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell                  12 050            13 252            10 304 

II Fordringer
Kundefordringer 13                157 905 334 523 159 654
Andre fordringer 14                301 967 216 331 83 357
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16                  16 007              8 633              8 746 

Sum fordringer                475 879          559 487          251 757 

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17             1 500 765      1 454 489      1 591 451 
Andre bankinnskudd, inkl gavekonto i Norges Bank 17                102 550          101 251          101 010 
Kontanter og lignende 17                       213                 134                 250 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende             1 603 527      1 555 874      1 692 711 

Sum omløpsmidler             2 091 456      2 128 613      1 954 772 

Sum eiendeler           12 848 941    11 950 002    12 790 745 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

STATENS KAPITAL OG GJELD Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Statens kapital

I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8                 6 023              6 023            6 023 
Opptjent virksomhetskapital 8               62 533            56 772          61 383 

Sum virksomhetskapital               68 555            62 795          67 405 

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet 15             116 459               (282) 183 821
Sum avregninger             116 459               (282) 183 821

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4,5        10 726 230       9 790 134   10 804 717 

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser        10 726 230       9 790 134   10 804 717 

Sum statens kapital        10 911 244       9 852 647   11 055 943 

D. Gjeld

II Annen langsiktig gjeld
Langsiktig finansiering kjøp Gaustadalleen 30               68 500            68 500          68 500 

Sum annen langsiktig gjeld               68 500            68 500          68 500 

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld             134 085          119 961        196 924 
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie             210 845 201 916 169 592
Skyldige offentlige avgifter             175 119          202 434        161 603 
Skyldige feriepenger             531 130 512 597 390 095
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer 15             552 240 575 994 485 545
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16             130 809 130 091 124 468
Annen kortsiktig gjeld 18,20             134 969          285 862        138 076 

Sum kortsiktig gjeld          1 869 197       2 028 855     1 666 303 

Sum gjeld          1 937 697       2 097 355     1 734 802 

Sum statens kapital og gjeld        12 848 941     11 950 002   12 790 745 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)
Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen

Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning         1 864 554         1 781 075         5 281 143 
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen                      -                        -                        -   
innbetalinger fra salg av varer og tjenester            121 076            146 901            623 029 
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater            412 773            408 668         1 075 638 
innbetalinger av refusjoner ref. aga  syke og foreldrepenger              38 461              40 025            150 017 
andre innbetalinger            180 961            196 588            579 518 
Sum innbetalinger         2 617 823         2 573 257         7 709 345 

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader         1 638 975         1 514 290         4 816 157 
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk            835 130            894 152         2 005 557 
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter              15 474              18 128              78 263 
utbetalinger og overføringer til andre statsetater              14 144                9 023            101 698 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter              65 221              75 303            147 755 
andre utbetalinger                       4                   103                   116 
Sum utbetalinger         2 568 948         2 510 999         7 149 546 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *              48 875              62 258            559 799 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler                     77                      -                     101 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler          (138 192)          (357 946)          (719 053)
innbetalinger av renter                   189                   389                1 015 
utbetalinger av renter                 (132)                 (160)                 (484)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter          (138 058)          (357 717)          (718 421)

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre (+)                      -                        -                        -   
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-)            (65 221)            (75 303)          (147 755)
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer            (65 221)            (75 303)          (147 755)

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter                      -                        -   

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter            (89 184)          (295 459)          (158 622)
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse         1 692 711         1 851 333         1 851 333 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt         1 603 527         1 555 874         1 692 711 

* Avstemming 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter                1 151                   597                5 208 
gevinst ved salg av eiendommer                   (77)                      -                   (101)
ordinære avskrivninger            216 582            213 298            874 709 
netto avregninger            (67 498)          (315 761)          (131 658)
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)          (138 192)          (426 445)          (719 053)
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler            (78 390)            213 148          (155 655)
endring i varelager              (1 746)                     20                2 968 
endring i kundefordringer                1 749          (164 211)              10 658 
endring i ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer              66 695              27 928            (62 521)
endring i leverandørgjeld            (62 839)          (135 281)            (58 320)
endring i langsiktig gjeld                      -                68 500              68 500 
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter            138 192            357 946            719 053 
endring i andre tidsavgrensningsposter            (26 753)            222 519                6 012 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter              48 875              62 258            559 799 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet og satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2015) og de tilhørende veiledningsnotater 
som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring, med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets-                                                        
og høyskolesektoren.            

Presentasjon av resultatinformasjon for nasjonale fellesoppgaver
Driften av en rekke nasjonale fellesoppgaver er etter avtale lagt til bestemte institusjoner, og slike at driftsutgiftene er inkludert i 
vertsinstitusjonens ordinære tildeling. Resultatinformasjonen for den enkelte fellesoppgave er presentert i note 19. 
UiO har tre nasjonale fellesoppgaver i henhold til Universitets- og høyskolelovens §§ 1.4.3. og 1.4.4.
Disse er, Current Research Information System In Norway (CRIStin), Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) og Naturfagsenteret.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra 
Kunnskapsdepartementet og tilskudd og overføringer fra andre departement, er inntektsført i den perioden midlene er mottatt. Bevilgninger og 
tilskudd fra  Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i 
avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Etter avtale med Kunnskapsdepartementet er også 
midlene fra Helsedirektoratet til spesialistutdanningen og dobbeltkompetanse ved det Odontologiske fakultet behandlet på samme måte. 
Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som er uttrykkelig forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og 
presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Tilskudd og overføringer fra alle 
andre, herunder alle øvrige statlige virksomheter, Norges forskningsråd og EU, som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som 
forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen  i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). 
Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er 
resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.  
Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet  krav om vederlag oppstår.

Finansiering og kategorisering av UiOs aktivitet

Aktiviteten ved UiO  er i hovedsak finansiert på to måter: bevilgningsfinansiert og eksternfinansiert aktivitet

Bevilgningsfinansiert aktivitet  omfatter aktivitet finansiert av grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, samt    
eventuelle tilleggsbevilgninger i løpet av året. I tillegg er også alle tilskudd og overføringer fra departementene klassifisert som 
bevilgningsfinansiert aktivitet. Midlene fra Helsedirektoratet til spesialistutdanningene i odontologi er klassifisert på samme måte.

Den eksternfinansierte aktiviteten  reguleres av F-07-13 Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av 
aksjer. Denne aktiviteten deles videre opp i to hovedområder: bidrags- og oppdragsaktivitet. 

Bidragsaktivitet er prosjekter hvor UiO henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til motytelser.  Det foreligger ikke krav om 
fullfinansiering av slike prosjekter, og UiO har eiendomsretten til forskningsresultatene.  

Oppdragsaktivitet er prosjekter UiO utfører for en ekstern oppdragsgiver,  hvor eiendomsretten til resultatet av prosjektene tilfaller den 
eksterne oppdragsgiveren. Denne formen for prosjekter har som hovedregel en fast pris og stiller UiO ovenfor en finansiell risiko ved 
gjennomføring. Prosjektene skal normalt generere et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at 
budsjetterte oppdragsinntekter skal  dekke estimerte direkte og indirekte kostnader for prosjektene beregnet ved prosjektstart. 
Prosjektenes inntekter faller inn under omsetningsbegrepet i merverdiavgiftslovgivningen, og kan derfor medføre plikt til å beregne 
merverdiavgift av omsetning. UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor oppdragsvirksomheten.

Kostnader
Kostnader er resultatført i den perioden de er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for periodisering av kostnader er 
praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. 
Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i 
prosjektet. 

Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av
prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er
konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap.
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Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg
til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Aksjer og andre finansielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Plasseringer i aksjer av strategisk og langsiktig karakter er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Aksjer og andeler
som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og andre aksjer anskaffet før 1. januar 2003, og som ble overført fra gruppe 1 til 2 fra
2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital.

Aksjer og andeler som er finansiert med overskudd av ekstern oppdragsvirksomhet, har motpost i opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder 
både langsiktige og kortsiktige plasseringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Aksjer anskaffet etter
1. januar 2003 som ikke er bokført i Statens kapitalregnskap og er finansiert ved opptjent virksomhetskapital, er balanseført til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost  Avsetning for langsiktige forpliktelser. Forpliktelsen som
etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget 
og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap føres i resultatregnskapet. Gevinst klassifiseres som driftsinntekt, mens tap 
klassifiseres som driftskostnad.

For eiendeler som inngikk i åpningsbalansen pr. 1.1.2010, ble bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen. Ved 
fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for 
verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur ble gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av UiO 
og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer.
Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er
inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for UiO.

Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som langsiktig forpliktelse. Denne 
forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

UiO har aktivert i sin balanse fast eiendom som eies av Tøyenfondet. 
Disse eiendommene disponeres vederlagsfritt mot at vedlikehold og påkostninger finansieres av UiO.

Når Statsbygg får bevilgning for å utføre nybygg og påkostninger for UiO er disse rapportert i egen oppstilling i note 5.
Nybygg og påkostninger vil fremkomme i UiOs balanse når formell overtagelse er gjennomført.

Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost  Avsetning for langsiktige
forpliktelser.  Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen
av avskrivningene.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er 
vurdert til full tilvirkningskost.  Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.

Side 12V-sak 4 - side 45 av 88



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsprinsipper

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Internhandel
Alle interne transaksjoner og mellomværende innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

Pensjoner 
De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse. Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt
beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Pensjonskostnaden beregnes og avsettes i regnskapet på 
grunnlag av bokførte lønnskostnader.

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt.

Virksomhetskapital
UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor
oppdragsvirksomhet, kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold 
innenfor formålet til UiO. UiO tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen resultatet er 
opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital. 

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden tilpasset statlige virksomheter.

Kontoplan
Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til 
grunn.

Selvassurandørprinsipp 
Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse- eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto 
forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning 
UiO omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle inn-/utbetalinger i norske kroner daglig gjøres opp mot
virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen  Andre bankinnskudd  i avsnitt
IV i balanseoppstillingen.
Det er ikke krav om at UiO skal oppbevare skattetrekksmidler på egen bankkonto.

Andre forhold 
UiO er registrert i avgiftsmanntallet etter Merverdiavgiftsloven § 2-1. Det gjøres fradrag for inngående avgift på varer og tjenester 
som omsettes til andre, jf mval.§ § 8-2 andre ledd og 3-28. 

UiO har ikke anledning til å inntektsføre renter på kundefordringer eller bankinnskudd. Disse blir balanseført inntil de blir overført statskassen. 
Renter på gavekonto tilfaller UiO.
                         
UiO blir revidert av Riksrevisjonen.

Det er utarbeidet en egen prinsippnote til Prinsipp for bevilgningsoppstilling, se neste side.
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Prinsipp for bevilgningsoppstilling

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for føring av statsregnskapet. Dette innebærer at 
opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap er satt opp etter kontantprinsippet og gjelder for regnskapsterminen fra 
1. januar til 31. desember.

Bevilgningsoppstillingens DEL I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i 
statens kapitalregnskap er basert på at transksjonene er ført med  verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk 
kostpris på transaksjonstidspunktet.

Bevilgningsoppstillingens DEL II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og 
likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot 
statens konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank. Midtre del omfatter også virksomhetens konti i Norges Bank utenfor 
konsernkontosystemet.

Opplysningene i bevilgningsoppstillingens DEL III omfatter innbetalingene som institusjonen har mottatt i henhold til tildelingsbrev i den periode 
oppstillingen gjelder for. Innbetalingene i DEL III er knyttet til og satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt i budsjettet og de 
spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.  

Det er utarbeidet en egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet, se foran.
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DEL I

Konto Tekst Note 30.4.2016 31.12.2015 Endring
6001/8202xx 17        1 500 765          1 591 451              (90 686)
628002 11                  750                    750                       -   
6402xx/8102xx           103 327             100 241                 3 086 

DEL II

Note
Regnskap 
30.4.2016

Oppgjørskonto i Norges Bank
17 1 591 451

             (90 686)
17 1 500 765

Øvrige bankkonti Norges Bank
17 100 241

3 086
17 103 327

DEL III

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post
Samlet 

utbetaling
260 Universiteter og høyskoler 50 1 724 382
280 Felles enheter 01 0
280 Felles enheter 21 0
280 Felles enheter 50 0
280 Felles enheter 51 63 960

281
Felles utgifter  for universiteter og 
høyskoler 01 14 200

281
Felles utgifter for universiteter og 
høyskoler 45 0

287
Forskningsinstitutteter og andre 
tiltak 21 Spesielle driftsutgifter 250

1 802 792

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæring 21 Spesielle driftsutgifter 0
0

Sum utbetalinger i alt 1 802 792

1)  Inkluderer kun grunnbevilgning fra KD og andre tildelinger fra KD.

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

Posttekst

Større utstyrsanskaffelser, kan overføres

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 for nettobudsjetterte virksomheter

Tall i 1000 kroner
Beholdninger på konti i kapitalregnskapet

Oppgjørskonto i Norges Bank
Leieboerinnskudd
Gaver og gaveforsterkninger

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Spesielle driftsutgifter
Senter for internasjonalisering av utdanning
Drift av nasjonale fellesoppgaver

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Statlige universiteter og høyskoler 1)

Driftsutgifter

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank

Side 15V-sak 4 - side 48 av 88



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter
30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD)
Periodens bevilgning fra KD         1 790 908         1 726 444         5 080 343 

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning           (138 192)           (426 445)           (719 053)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)            216 582            213 297            874 709 
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler                     97                       7                     21 
- periodens tilskudd til andre               (3 913)               (5 468)             (27 583)

Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 1)              13 117                   210              44 982 

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet         1 878 599         1 508 045         5 253 419 

Tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement 2)              48 643              45 899            155 818 

- tilskudd til andre                  (743)                    (16)               (2 949)

Sum tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning              47 900              45 883            152 869 

Sum inntekt fra bevilgninger         1 926 499         1 553 928         5 406 288 

Tilskudd fra statlige etater
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorgan              47 995              76 690            202 807 

- periodens tilskudd fra statlige forvaltningsorgan til andre                  (581)                  (852)               (5 233)
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater              47 414              75 838            197 574 
Periodens tilskudd /overføring fra NFR            274 182            260 775            786 034 
Periodens tilskudd /NFR midler mottatt fra 3. part              26 846              24 500            120 676 

- periodens tilskudd til andre (NFR midler overført til 3. part)             (25 879)             (19 166)           (117 283)
Periodens netto tilskudd fra NFR            275 149            266 109            789 427 

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater            322 563            341 947            987 002 

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)                1 186                  (408)                  (897)
Kommunale og fylkeskommunale etater                3 718                3 779              18 420 
Organisasjoner og stiftelser              12 912              10 768              36 814 
Næringsliv/privat              10 109                1 846              30 288 
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning              59 314              44 715            142 000 
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet                3 473                3 623                8 197 
Andre - Nordisk Ministerråd og utland øvrig                6 286              11 115              45 664 

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet              96 998              75 438            280 485 

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden              59 111              24 112            115 571 
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger           (129 293)             (92 634)           (105 455)
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger            105 455            112 371            112 371 

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger              35 274              43 849            122 487 

Sum tilskudd og overføringer fra andre            454 835            461 234         1 389 973 
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter
30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv
Salg av maskiner og utstyr                     77                      -                     101 
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv.                     77                      -                     101 

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige forvaltningsorgan              22 831              26 218            107 586 
Kommunale og fylkeskommunale etater                1 640                   917                5 193 
Organisasjoner og stiftelser                1 715                2 107                5 269 
Næringsliv/privat                4 299                4 063              13 567 
Andre              12 820                5 641              29 034 

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet              43 306              38 946            160 648 

Andre salgs- og leieinntekter

Salgsinntekter fra varer, tjenester og billettinntekter (avgiftspliktig)              57 678              36 701            249 329 
Salgsinntekter fra bøker/publikasjoner, brukt utstyr og tjenester utført eller til bruk i utlandet (fritatt avgift)              35 424              35 658              43 079 
Salgsinntekter fra pasienter, undervisning/kurs og leieinntekter (unntatt avgift)              31 348              31 641            102 583 

Sum andre salgs- og leieinntekter            124 450            104 000            394 991 

Sum salgs- og leieinntekter            167 755            142 946            555 640 

Andre inntekter:
Andre driftsinntekter              54 161              65 742            122 850 

Sum andre inntekter              54 161              65 742            122 850 

Sum driftsinntekter         2 603 326         2 223 850         7 474 852 

1) Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
Midler til Naturfagsenteret fra Utdanningsdirektoratet              12 775                      -                37 544 
Midler til bidragsprosjekter fra Kunnskapsdepartementet                   342                   210                7 438 
Sum Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet              13 117                   210              44 982 

2)  Periodens tilskudd/overføring fra andre departement
Arbeids- og sosialdepartementet                   112                   110                4 110 
Helse- og omsorgsdepartementet                3 512                   110              37 753 
Justis- og beredskapsdepartementet                   112                1 899                1 899 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet                   112                2 110                3 982 
Kulturdepartementet                   112                     83                3 365 
Miljøverndepartementet                1 400                      -                  6 000 
Utenriksdepartementet              40 449              40 214              90 296 
Øvrige                2 834                1 373                8 413 
Sum Periodens tilskudd/overføringer fra andre departement              48 643              45 899            155 818 
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Note 2 - Lønn og sosiale kostnader

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Lønn         1 257 235         1 196 707         3 357 288 
Feriepenger            153 766            147 949            408 710 
Arbeidsgiveravgift            219 278            211 645            592 187 
Pensjonskostnader            141 723            140 910            429 516 
Sykepenger og andre refusjoner             (51 019)             (50 324)           (153 061)
Andre ytelser              19 382              17 705              75 007 
Sum lønnskostnader         1 740 364         1 664 592         4 709 647 

Antall årsverk pr 1.4.2016:                6 406                6 196                6 288 

Statens Pensjonskasse beregner årlig pensjonspremiesats som er grunnlaget for årlig beregnet pensjonskostnad.
Pensjonspremien endrer seg fra år til år som følge av endrede forutsetninger for beregningen. 
Premiesatsen for 2016 er 12,30 %. Satsen for 2015 var 12,70 %

Note 3 - Andre driftskostnader

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Husleie og felleskostnader              95 854 101 641            281 391 
Vedlikehold egne bygg og anlegg              30 627 25 076            148 694 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler            109 245 85 827            203 064 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.              15 393 13 227              39 906 
Mindre utstyrsanskaffelser              56 110 45 662            150 781 
Tap ved avgang anleggsmidler                     97 7                     21 
Leie av maskiner, inventar og lignende              35 038 26 899              76 661 
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester 1)              88 957 99 414            289 649 
Reiser og diett              59 285 57 959            230 626 
Øvrige driftskostnader            155 615 149 394            408 686 
Sum andre driftskostnader            646 222 605 106         1 829 479 

1)  Spesifikasjon av konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Kjøp av rådgivingstjenester bygg/arkitekttjenester               9 181             17 532              38 756 
Kjøp av undervisningstjenester               8 349               6 105              40 554 
Kjøp av forskningstjenester             14 851             26 060              64 137 
Andre fremmedtjenester              56 577              49 717            146 203 
Sum konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester:              88 957              99 414            289 649 
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Note 5 - Varige driftsmidler

Tomter Driftsbygninger Øvrige bygninger
Anlegg under 

utførelse
Maskiner, vit.utstyr, 

transportmidler
Driftsløsøre og 
inventar mv. Sum

Avskrivningsats (levetider) Ingen avskrivning
10-60 år dekomp. 

lineært
10-60 år dekomp. 

lineært Ingen avskrivning 3-15 år lineært 3-10 år lineært

Anskaffelseskost per 1.1.2016           892 960      18 568 131             29 341           178 397        1 523 538        1 378 517      22 570 884 
Tilgang nybygg 30.4.2016 - eksternt finansiert                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   
Tilgang nybygg 30.4.2016 - internt finansiert                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   
Andre tilganger pr 30.4.2016                    -                   945                    -             118 622             24 536             (5 913)           138 190 
Avgang anskaffelseskost per 30.4.2016                    -                      -                      -                      -                  (782)                (388)             (1 171)
Fra anlegg under utførelse til annen gr.                    -               11 581                    -             (49 902)                 837             37 485                    -   
Anskaffelseskost per 30.4.2016 892 960 18 580 657 29 341 247 117 1 548 129 1 409 701 22 707 904
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.2016                    -        (9 727 610)             (2 973)                    -        (1 049 163)         (986 421)    (11 766 166)
Ordinære avskrivninger per 30.4.2016                    -           (143 127)                (196)                    -             (35 304)           (37 956)         (216 582)
Akkumulerte avskrivninger avgang pr 30.4.2016                    -                      -                      -                      -                   734                 340               1 074 
Balanseført verdi per 30.4.2016           892 960        8 709 920             26 172           247 117           464 397           385 665      10 726 230 

Tilleggsopplysninger ved avhendelse av anleggsmidler:
Vederlag ved avhending av anleggsmidler                    -                      -                      -                      -                     75                     2                   77 
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler                    -                      -                      -                      -                     48                   49                   97 
Regnskapsmessig gevinst/(tap)                    -                      -                      -                      -                     27                  (47)                  (20)

Det gjennomføres investeringer og vedlikehold i regi av Statsbygg på UiOs bygninger på Universitetsplassen i Oslo. Detter er ikke bokført i UiOs regnskap pr 30.4.2016.

Note 6 - Finansinntekter og finanskostnader

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015
Finansinntekter

Renteinntekter fra mottatte gaver                   189                   389                1 015 
Valutagevinst                2 824                3 778                6 721 
Sum finansinntekter                3 013                4 167                7 736 

Finanskostnader

Rentekostnad                   130                     89                   333 
Tap salg av aksjer                      -                        -                        -   
Valutatap                1 430                1 793                5 222 
Sum finanskostnader                1 560                1 882                5 555 

Utbytte fra selskaper mv.

Sum mottatt utbytte                      -                        -                        -   

Sum finansielle poster                1 453                2 285                2 181 
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Note 8 - Opptjent virksomhetskapital 

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15 og prinsippnote. Opptjent 
virksomhetskapital i UiO tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert virksomhet.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til
dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital. Det vil si at den ikke kan anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende 
driften.

30.4.2016
Innskutt virksomhetskapital, UiO:
Innskutt virksomhetskapital per 1.1.               6 023 
Sum innskutt virksomhetskapital                6 023 

Bunden virksomhetskapital, UiO:
Bunden virksomhetskapital per 1.1. (benyttet til kjøp av finansielle aksjer)             25 233 
Bunden virksomhetskapital              25 233 

Sum innskutt og bunden virksomhetskapital              31 255 

Annen opptjent virksomhetskapital:
Annen opptjent virksomhetskapital per 1.1.             36 149 
Overført fra periodens resultat: tilført/benyttet annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter                1 151 
Annen opptjent virksomhetskapital              37 300 

Sum opptjent virksomhetskapital              62 533 

Sum virksomhetskapital              68 555 

Note 11 - Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Ervervstids-
punkt Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Resultat 2014

Balanseført 
egenkapital 2014

Rapportert til 
kapital-

regnskapet

Balanseført verdi 
i virksomhetens 

regnskap

Investeringer i datterselskap
Unirand AS 2004-2005               2 025 100,0 % 100,0 %                 189 4 287                4 050                4 050 
Sum investeringer i datterselskap                4 050                4 050 

Investeringer i tilknyttede selskap 1)

Oslotech AS, A-aksjer 1984-2002               1 271 33,4 % 33,4 %               (2 969) 77 626                5 073                5 073 
Oslotech AS, B-aksjer 2002                 555                      -                        -                     550                   550 
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS 2003                 100 20,0 % 20,0 % -50 22 079                   400                   400 
Inven2 AS 2010               5 000 50,0 % 50,0 % 9 107 48 410              20 100              20 100 
Sum investeringer i tilknyttede selskap              26 123              26 123 

1) Tilknyttede selskaper er definert som selskaper hvor vi har betydelig innflytelse uten at det er datterselskap. Betydelig innflytelse ansees å foreligge 
når det eies 20 prosent eller mer av aksjene/andelene i selskapet. 

Investeringer i aksjer og andeler
VisitOSLO AS 2010 1 0,5 % 0,5 %                      -                10 292                     10                     10 
CIENS AS 2009 15 12,5 % 12,5 %                      (3)                   912                     15                     15 
Sum investeringer i aksjer og andeler                     25                     25 

Andre finansielle anleggsmidler
Leierettsbevis Studentbyen Sogn                   750 
Pantobligasjoner studenthyttene                   307 
Sum obligasjoner og andre fordringer                1 057 

Sum finansielle anleggsmidler per 30.4.2016              31 255 
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Note 12 - Varebeholdninger

30.4.216 30.4.2015 31.12.2015
Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Varelager til eget bruk                   224                   211                   231 
Sum beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten                   224                   211                   231 

Beholdninger beregnet på videresalg
Varelager kompendier og studiemateriell                4 193                5 298                4 926 
Varelager Kulturhistorisk museum                5 373                5 082                2 857 
Varelager Naturhistorisk museum                   752                   805                   658 
Varelager profileringsartikler                1 507                1 856                1 632 
Sum beholdninger beregnet på videresalg              11 826              13 041              10 073 

Sum varebeholdning              12 050              13 252              10 304 

Sum varebeholdninger              12 050              13 252              10 304 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelagrene er hensyntatt ukurans.

Note 13 - Kundefordringer

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Kundefordringer til pålydende            158 063            335 196            160 015 
Avsatt til latent tap (-)                  (890)               (1 461)                  (805)
Fordringer kredittkortselskap                   732                   788                   444 
Sum kundefordringer            157 905            334 523            159 654 

Tap på krav                   107                   232                   399 
Endring i avsetning til tap på krav                    (85)                  (656)                   692 
Kostnadsført tap på krav utgjør                     22                  (424)                1 091 

Aldersfordeling kundefordringer:
Per dato: Ikke forfalt 1-30 31-60 61-90 91-180 181- Sum
30.4.2016            145 883                1 451                1 859                     10                4 707                4 153            158 063 
30.4.2015            318 968                7 072                   311                   554                4 277                4 014            335 196 
31.12.2015            137 507              11 153                5 212                   216                2 490                3 437            160 015 

Kundefordringer er vurdert for individuell tapsrisiko. Det er foretatt avsetning for tap på de fordringer som ansees som usikre. 

Note 14 - Andre kortsiktige fordringer

Fordringer 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Reise og ekskursjonsforskudd                9 701                6 486                7 248 
Personallån                1 429                1 186                1 142 
Andre fordringer på ansatte                     32                     50                     50 
Sykepengerefusjon m.m., ikke mottatt              17 699              17 322              14 912 
Forskuddsbetalte kostnader 1)            200 129            181 043              50 644 
Opptjent inntekt              66 695                6 150                2 485 
Andre fordringer                6 283                4 094                6 877 
Sum andre kortsiktige fordringer            301 967            216 331              83 358 

1)  Forskuddsbetalte kostnader: 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Forskuddsbetalt husleie              48 233              39 992              44 707 
CRIStin, forskuddsbetalte lisenser            127 998            113 924                      -   
Forskuddsbetalte abonnementer, tidsskrifter, lisenser, tjenester mm.              23 898              27 127                5 937 
Sum forskuddsbetalte kostnader            200 129            181 043              50 644 
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. 

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende, som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. 
Det er spesifisert hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende periode. Vesentlige poster er spesifisert på egen linje. 

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert
aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Inntektsførte bevilgninger:

Kunnskapsdepartementet 30.4.2016

Overført fra 
virksomhets-  

kapital
Avsetning per 

31.12.2015
Endring i 
perioden

Utsatt virksomhet
Humanoria           131 391                    -             124 751               6 640 
Samfunnsfag           168 506                    -             183 058           (14 552)
Helse             75 445                    -               96 972           (21 527)
Naturfag           189 481                    -             166 727             22 754 
Museer og bibliotek             29 341                    -               38 653             (9 312)
Nasjonale fellesoppgaver: CRIStin               6 096                    -                 2 897               3 199 
Nasjonale fellesoppgaver: FSAT             17 485               9 267               8 218 
Nasjonale fellesoppgaver: Naturfagsenteret             21 110             14 740               6 370 
Sentraladministrativ drift             (8 411)                    -                 3 672           (12 083)
IT-drift           (22 069)                    -                 4 519           (26 588)
IT-øremerket UH-aktivitet             18 870                    -               10 093               8 777 
Eiendomsdrift           (26 232)                    -               56 776           (83 008)
KD-prosjekter               1 048                    -                 1 100                  (52)
Sum utsatt virksomhet           602 060                    -             713 225         (111 165)
Strategiske formål
Formidling               4 520                    -                 3 010               1 510 
Organisasjonsutvikling (inkl. IHR)             22 242                    -               23 126                (884)
Strategisk IT             27 184                    -               27 204                  (20)
Forskningssatsinger               4 114                    -                 5 207             (1 093)
Internasjonalisering             16 165                    -               16 397                (232)
Innovasjon               1 368                    -                 1 389                  (21)
Vitenskaplig utstyr             27 461                    -               24 255               3 206 
Sum strategiske formål           103 054                    -             100 588               2 466 
Større investeringer
Investeringer i disponeringsskriv - KD finansiert
A-hus (utstyr og inventar)                    -                      -                   635                (635)
Domus Medica tilbygg                    -                      -                 1 523             (1 523)
Domus Media følgekostnader                    -                      -                  (133)                 133 
Egeninitierte investeringer - UiO-finansiert
Vilhelm Bjerknes (ombygging og inventar)               1 000                    -                 2 361             (1 361)
Domus Medica tilbygg (inventar-utstyr)                    -                      -                   593                (593)
Eilert Sunds hus                    -                      -                  (259)                 259 
Georg Morgenstiernes hus               1 294                    -                 5 006             (3 712)
Sophus Bugges Hus             47 302                    -               64 257           (16 955)
Prosjektering W.C Brøggers hus             46 333                    -                 9 365             36 968 
Nye SFFer - infrastruktur                    -                      -               (4 918)               4 918 
aDNA-lab                    -                      -                   186                (186)
NHM - magasinlokaler Økern-ombygging             (4 376)                    -             (11 993)               7 617 
NHM - magasinlokaler Økern-inventar og utstyr               1 760                    -                 2 602                (842)
Vedlikeholdssatsning (Niels Treschows hus)             13 320                    -                      -               13 320 
Grønt UiO               3 961                    -                 3 916                   45 
KHM - magasinlokaler Økern             27 552                    -                 9 222             18 330 
Utfasing ulovlige klimagasser i kjøleanlegg             (4 061)                    -               (2 385)             (1 676)
Egeninitierte større rehabiliteringer             45 367                    -                 5 166             40 201 
UiO bank  - finansiering av egne investeringer         (793 371)                    -           (745 117)           (48 254)
Sum større investeringer         (613 919)                    -           (659 973)             46 054 
Andre avsetninger
Universitetsstyrets reserve           (12 129)                    -                 3 725           (15 854)
Universitetsdirektørens reserve               3 682                    -                 1 140               2 542 
Sum andre avsetninger             (8 447)                    -                 4 865           (13 312)

Sum Kunnskapsdepartementet             82 748                    -             158 705           (75 957)

Sum Kunnskapsdepartementet             82 748                    -             158 705           (75 957)
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. fortsetter

Andre departement
Utsatt virksomhet             33 575                    -               25 116               8 459 
Sum andre departement             33 575                    -               25 116               8 459 

Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet           116 323                    -             183 821           (67 498)

Inntektsførte bidrag:
Andre statlige forvaltningsorgan
Sum andre statlige forvaltningsorgan                    -                      -                      -                      -   

Norges Forskningsråd
Sum Norges Forskningsråd                    -                      -                      -                      -   

Regionale forskningsfond
Sum regionale forskningsfond                    -                      -                      -                      -   

Andre bidragsytere
Sum andre bidragsytere                    -                      -                      -                      -   

Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift                 136                    -                   136 
Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet           116 459                    -   183 821           (67 362)

Korreksjon - feriepengeforpliktelser                (136)
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet           (67 498)

Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:

30.4.2016
Ikke inntektsført 

per 31.12.2015
Endring i 
perioden

Ikke inntektsførte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Inntektsført bevilgning fra KD, ikke mottatt           (34 488)                    -                      -             (34 488)
Mottatt midler fra KD til FSAT og CRIStin, ikke inntektsført             46 372                    -                      -               46 372 
Sum Kunnskapsdepartementet             11 884                    -                      -               11 884 

Ikke inntektsførte bidrag og gaver

Norges forskningsråd
Ikke inntektsført tilskudd               4 019                    -                 4 019 
Sum tilskudd Norges forskningsråd               4 019                    -                 4 019 

Direktorat og tilsyn
Mottatt prosjektmidler fra direktorat og tilsyn, ikke inntektsført             33 785                    -               33 036                 749 
Sum direktorat og tilsyn             33 785                    -               33 036                 749 

Andre statlige forvaltningsorgan
Mottatt prosjektmidler fra andre statlige forvaltningsorgan, ikke inntektsført             71 504                    -               72 300                (796)
Sum andre statlige forvaltningsorgan             71 504                    -               72 300                (796)

Norges forskningsråd
Mottatt prosjektmidler fra NFR, ikke inntektsført           208 355                    -             148 886             59 469 
Sum Norges forskningsråd           208 355                    -             148 886             59 469 

Regionale forskningsfond
Mottatt prosjektmidler fra RFF, ikke inntektsført             (1 309)                    -                  (122)             (1 187)
Sum regionale forskningsfond             (1 309)                    -                  (122)             (1 187)

EU-rammeprosjekter
Mottatt prosjektmidler fra EU rammeprogram, ikke inntektsført             20 498                    -               47 530           (27 032)
Sum EU rammeprosjekter             20 498                    -               47 530           (27 032)

Andre bidragsytere
Mottatt prosjektmidler fra EU annet, ikke inntektsført             10 530                    -                 7 612               2 918 
Mottatt prosjektmidler fra kommunale og fylkeskommunale, ikke inntektsført               8 180                    -                 6 200               1 980 
Mottatt prosjektmidler fra organisasjoner og stiftelser, ikke inntektsført             15 292                    -               18 426             (3 135)
Mottatt prosjektmidler fra næringsliv og privat, ikke inntektsført             17 350                    -               21 468             (4 119)
Mottatt prosjektmidler fra øvrige bidragsytere, ikke inntektsført             22 857                    -               24 753             (1 896)
Sum andre bidragsytere             74 209                    -               78 460             (4 251)

Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag           422 947                    -             380 090             42 857 

Gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver og gaveforsterkninger, ikke inntektsført           129 293                    -             105 455             23 838 
Sum gaver og gaveforsterkninger           129 293                    -             105 455             23 838 

Sum ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer           552 240                    -             485 545             66 695 
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Note 16 - Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Ikke fakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan               8 895               7 812               6 511 
Kommunale og fylkeskommunale etater                     1                   12                   12 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond                 922                 261                 325 
Næringsliv og private                 895                 122                 770 
Andre               5 294                 426               1 128 
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter             16 007               8 633               8 746 

Forskuddsfakturert, ikke opptjente inntekter

Forskuddsfakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan             78 112             90 883             70 347 
Kommunale og fylkeskommunale etater             12 792               8 539             11 344 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond               3 686               4 435               3 791 
Næringsliv og private             16 653             12 367             16 369 
Andre             19 566             13 867             22 617 
Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (gjeld)           130 809           130 091           124 468 

Det er 323 aktive oppdragsprosjekter per 30.4.2016, hvorav 47 er nye i år.

Note 17 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem         1 500 765         1 454 489         1 591 451 
Øvrige bankkonti            102 550            101 251            101 010 
Håndkasser og andre kontantbeholdninger                   213                   134                   250 
Sum bankinnskudd og kontanter         1 603 527         1 555 874         1 692 711 

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Skyldig lønn              20 992                7 262              25 220 
Skyldige reisekostnader                3 889                    (37)                7 087 
Påløpte kostnader 1)              85 863            121 249              78 540 
Mottatt, uopptjent inntekt                9 946            123 682                5 138 
Midler som skal videreformidles til andre                3 288                      -                  6 149 
Annen kortsiktig gjeld              10 991              33 706              15 942 
Sum annen kortsiktig gjeld            134 969            285 862            138 076 

1)  Spesifikasjon av påløpte kostnader: 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Energikostnader                6 104                4 627                8 076 
Festeavgifter                4 270              51 736                   963 
Inventar og utstyr              19 337                9 027              26 623 
Tjenester              20 355              26 930              17 599 
Øvrige driftskostnader              35 797              28 929              25 279 
Sum påløpte kostnader              85 863            121 249              78 540 

Note 19 - Resultatoppstilling for organer etter UHL § 1 - 4 (4)

Utarbeides kun ved årsregnskap 31.12.
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Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet

Indikator 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015

Tilskudd fra EU              62 786              48 338            150 197 

Tilskudd fra Norges forskningsråd NFR            275 149            266 109            789 427 
Tilskudd fra regionale forskningsfond RFF                1 186                  (408)                  (897)
Sum tilskudd fra NFR og RFF            276 335            265 701            788 530 

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- diverse bidragsinntekter              33 025              27 508            131 185 
- tilskudd fra statlige etater              47 414              76 142            197 574 
- oppdragsinntekter              43 306              38 946            160 648 

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfiansiert aktivitet            123 745            142 596            489 408 
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Ledelseslmmmentar l.tertia12016- Tøyenfondet 

1. Tøyenfondets formål 
Tøyenfondet forvaltes av Universitetet i Oslo Tøyenfondet er hjemlet i kgl. res. av 6. august 1864, lov av 22. 

mai 1902 og kgl. res. 28. juni 1902. Det fremgår av disse at Tøyenfondets midler skal forvaltes av UiO på 

rentebærende konti og at fondets eiendeler må forvaltes slik at kapitalgrunnlaget opprettholdes. 

Det er etablert en strategi for fondets midler som innebærer at styret kun skal benytte midlene til å anskaffe 

fast e iendom som UiO har interesse av å eie eller som kapitalinnskudd i selskaper UiO ønsker å opprette 

eller kjøpe seg inn i. 

2. Belo·eftelse på at regnslcapet er avlagt i henhold til SRS 
Regnskapet er satt opp l samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2015) og de 
tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring 
med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. 

Tøyenfondet revideres av Riksrevisjonen. 

Regnskapet gir etter UiOs mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 

3. Den økonomiske situasjonen 
Tøyenfondets økonomi er basert på avkastningen av en diversifisett portefølje aksjer, rentepapirer og 
eiendomsinvesteringer. Disse forvaltes aktivt av Unifor og Danske Capital for å sikre høyest mulig 
avkastning. Den årlige avkastningen vil nødvendigvis svinge, og eventuelle overskudd/underskudd vil via 
resultatet disponeres mot fondets virksomhetskapital. Fondet har også likvide midler plassett på 
rentebærende bankkonto, ca 28,5 mill. kroner, som gjør fondet i stand til å kunne gjennomføre investeringer, 
uten å realisere fondsandeler i verdipapirporteføljen. Tøyenfondet har ingen faste årlige driftskostnader og 
følgelig kan den økonomiske situasjonen vurderes som solid. 

4. Endringer i resultat- og balanscposter 
Periodens resultat viser et netto underskudd på ca 1,3 mill. kroner, som i sin helhet er disponett mot fondets 
virksomhetskapital. 

Det er ikke påløpt eller bokføtt inntekter i perioden, da det var en negativ avkastning på verdipmteføljen på 
ca -1,3 mill. kroner. I henhold til markedskommentaren fra Danske Capita!, hadde modellporteføljen for 
aksjer og renter en negativ avkastning på -1,27 %, som var noe svakere enn strategireferanseindeksen på-
1,72 %. Samlet aksjeavkastning var på -4,75% mot referanseindeksens -5,8 %, og samlet renteavkastning 
var på 1,7 % mot referanseindeksens 2,3 %. 

Det er ikke påløpt eller bok føtt øvrige kostnader i perioden. 

5. Investeringer 
Markedsverdien av fondets kapitalplasseringer utgjorde ca 106,8 mill. kroner ved utgangen av perioden. 
Utover fmansielle investeringer følger det av fondets formål at det også kan anskaffe fast eiendom. All fast 
eiendom som anskaffes av fondet, disponeres vederlagsfritt av UiO, mot at universitetet bekoster løpende 
driftskostnader, vedlikehold samt eventuelle påkostninger. 
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UiO : 

6. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnsl,ap 
Avkastning på pm1eføljen ble lavere enn for samme periode i 2015. Da det normalt er vanskelig å budsjettere 
avkastning på verdipapirpm1eføljen, vil det være påregnelig med budsjettavvik med bakgrunn i utviklingen i 
økonomien. 

7. Ressursutfordringer 
Det er ingen kjente ressursutfordringer knyttet til Tøyenfondet. 

8. Utfordringer og risilmmomenter knyttet tilregnslcapet 

Kunnskapsdepat1ementet har vurdet1 Tøyenfondets status og funnet det hensiktsmessig å avvikle fondet som 
statlig fond. UiO ba i brev av 18 .mai 2016 Kunnskapsdepat1ementet om å iverksette de nødvendige tiltak for 
å oppløse fondet og fristille anvendelsen av midlene. 

Oslo 31. mai 2016 

t,~·d&.~d( 
ci'~nn-Elin Aa. ~j:/neboe 

[LLMJ 'J -.kL0~~ .. GesctN 
Ellen Jo~ne Caesar 

universitetsdirektør direktør virksomhets- og økonomistyring 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

RESULTAT Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

Driftsinntekter 
Inntekt fra bevilgn inger 
Inntekt fra ti lskudd og overføringer 
Salgs- og leieinntekter 
Andre driftsinntekter 

Sum driftsinntekter l 

Driftskostnader 
Lønnskostnader 2 

Varekostnader 
Avskrivninger på varige driftsmidler 4,5 

Andre driftskostnader 3 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

Finansinntekter og finanskostnader 
Finansinntekter 6 4 316 6 966 
Finanskostnader 6 1332 1 

Sum finansinntekter og finanskostnader (1332) 4 316 6 965 

Resultat av periodens aktiviteter (1332) 4 316 6 966 

Avregninger og disponer inger 
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet 15 

Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 8 1332 (4 316) (6 966) 

Sum avregninger og disponeringer 1332 (4 316) (6 966) 

Periodens resultat 
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Tøyenfondet 
(BelØp i NOK l 000) 

EIENDELER Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

A. Anleggsmidler 

I Immaterielle eiendeler 
Sum immaterielle eiendeler 

Il Varige driftsmidler 
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 

Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler 5 

Driftsløsøre, inventar og lignende 5 

Anlegg under utførelse 5 

Infrastruktureiendeler 5 

Sum varige driftsmidler 

Ill Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler Il 

Obligasjoner 11 

Andre fordringer Il 

Sum finansielle anleggsmidler 

Sum anleggsmidler 

B. Omløpsmidler 

I Beholdninger av varer og ddftsmateriell 
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12 

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell 

Il Fordringer 
Kundefordringer 13 

Andre fordringer 14 3 281 3 281 3 281 

Opp~jente, ikke fakturerte inntekter 16 

Sum fordringer 3 281 3 281 3 281 

Ill Finansielle omløpsmidler 
Andeler investeringsportefølje Unifor 106 832 105 828 108 163 

Sum finansielle omløpsmidler 106 832 105 828 108 163 

IV Bankinnslmdd, lwntanter og lignende 
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 

Andre bankinnskudd, inkl gavekonto i Norges Bank 17 28 523 28 209 28 523 

Kontanter og lignende 17 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 28 523 28 209 28 523 

Sum omløpsmidler 138 636 137318 139 968 

Sum eiendeler 138 636 137 318 139 968 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

STATENS KAPITAL OG GJELD Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

I vid{somhetskapital 
Innskutt virksomhetskapital 8 

Opptjent virksomhetskapi tal 8 138 636 137 318 139 968 

Sum virksomhetskapital 138 636 137318 139 968 

Il Avregninger 
Avregnet bevilgningsfinansiert akti vitet 15 

Sum avregninger 

Sum statens kapital 138 636 '137 318 139 968 

D. Gjeld 

I A vsctning fot· langsiktige forpliktelser 
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4,5 

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 

Il Annen langsiktig gjeld 
Øvrig langsiktig gjeld 

Sum annen langsiktig gjeld 

Til Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie 
Skyldige offentlige avgifter 
Skyldige feriepenger 
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer 15 

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 

Annen kortsiktig gjeld 18 

Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

Sum statens kapital og gjeld 138 636 137 318 139 968 

V-sak 4 - side 64 av 88



Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen 
30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

Kontantstrøm mer fra operasjonelle aktiviteter 
Innbetalinger 

Innbetalinger av bevilgning 
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen 
innbetalinger fra salg av varer og tjenester 
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater 
innbetalinger av refusjoner 
andre innbetalinger 
Sum innbetalinger 

Utbetalinger 
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk 
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 
utbetalinger og overføringer til and!·e statsetater 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 
andre utbetalinger 
Sum utbetalinger 

Netto kontantsh·øm fra operasjonelle aktivitetei' * 

Kont a ntstr(Jmmer fra investeringsaktiviteter 
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 
utbeta linger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter 
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter 
innbetalinger av renter 3 15 

utbetalinger av renter 
Netto kontantsh·øm fra investeringsaktivitete1· 3 15 

Kont a ntstr(Jmmer fra ftnansieringsakti vit eter 
innbetalinger ved salg av verdipapi randeler 
Netto kontantsb·øm fra finansieringsaktiviteter 

Kontantstrømm er knyttet til overføringer 
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre ( +) 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter(-) 
Netto kontantsh·øm knyttet til overf'Minger 

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 315 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse 28 523 28 209 28 209 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 28 523 28 209 28 523 

*Avstemming 30.4.2016 30.4.201 5 31.12.2015 

periodens resultat (1332) 4 3 16 6 966 

gevinst ved salg av eiendommer 
ordinære avskrivninger 
endring i varelager 
endring i kundefordringer 
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 
endring i leverandørgjeld 
endring i langsiktig gjeld 
poster klassifisert som investerings- e ller finansieringsakti viteter 1332 (4 316) (6 651) 

endring i andre tidsavgrensningsposter (315) 

Netto kontantsh·øm fra operasjonelle aktiviteter 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK 1 000) 

Regnskapsprinsipper 

Generelle regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet og satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 20 15) og 

de tilhørende vei ledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med 

Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. 

Anvendte regnslmpsprinsipper 

Inntekter 

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS l O. 
Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den 

perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er 

benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D N Avregning med statskassen i 

balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevi lgninger og tilskudd som gjelder 

vedkommende pe riode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS JO og som ikke er benyttet på 

balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uLtrykkelig er forutsatt benyllet i senere perioder, 

er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt DIV Avregning med statskassen i 

balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd og EU, samt bidrag og tilskudd 

fra andre som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i 

avsnitt D N Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og 

gaveforsterkninger. 

Inntekter som forutsetter en motytelse, er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden 

rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 

Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunkte t krav om vederlag oppstår. 

Kostnader 

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger e ller midler som skal behandles tilsvarende, 

er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. 

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og 

kostn adsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten 

fortj eneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mell om påløpte kostnader og totalt estimerte kon traktskostnader. 

Tap 

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. 

EventueJie tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell 

underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt 

for latente tap. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaJier til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i 

Jøpel av ett år etter utbetalingstidspunktet. 

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 

nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Regnskapsprinsipper 

Ahjer og andre finansielle eiendeler 

Aksjer og andre fi nansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. 

Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før l. j anuar 2003 og som 

ble overført fra gruppe l til gruppe 2 fra l. j anuar 2009, har motpost i Jnnskutl virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er 

finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Detle gjelder både 

langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. 

Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffel seskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men 

nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler 

balanseføres med motpost Avsetning for langsiktige forpliktelser. 

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktel oppløses i takt med avskrivningene og utligner 

dermed resultatvirkningen av avskrivningene. 

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes 

som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunkte t. Gevinst/tap føres i resultatregnskapet. 

Gevinst klassifiseres som driftsinntekt, mens tap klassifiseres som driftskostnad. 

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for 

verdifastsette lsen, mens virkelig verdi benytles når det gjelder finansielle eiendeler. 

Ved fastsettel se av gjenanskaffelsesverd i er det tatt hensyn til slit og e lde, teknisk funksjonell standard 

og andre forhold av betydning for verdifastsetlelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels 

basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalite tssikring fra og verdivurderinger 

utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knytlettil nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i 

utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for 

vi rksomheten. Finansieringen av varige driftsm idler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som 

en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen 

dekker. 

Når Tøyenfondet anskaffer fast e iendom som skal disponeres av Universitet i Oslo, kostnadsføres 

anskaffelseskostnaden i regnskapet. Den faste eiendommen aktiveres ikke i Tøyenfondets balanse. Universitetet i Oslo 

betaler ikke le ie til Tøyenfondet, men betaler alle omkostninger knytlet til vedlikehold og påkostninger knyttet til bygningen. 

Ved e t eventuelt salg av disse eiendommene, vil verdien ti lbakeføres Tøyenfondet. 

Immaterielle eiendeler 

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets 

forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 
Immaterielle e iendeler er balanseført med motpost Avsetning fo r langsiktige f01pliktelser. 

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner 

dermed resultatvirkningen av avskrivningene. 

Varebeholdninger 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffel seskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer 

og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Del er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Regnskapsprinsipper 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Intern handel 

Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. 

Pensjoner 

De ansatte er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig 

tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i 

pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Tøyenfondet har ingen egne ansatte. 

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets sl ult. 

Virksomhetskapital 

Periodens resultat disponeres mot virksomhetskapitalen. 

Kontantstrøm 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode ti lpasset statlige virksomheter. 

Kontoplan 

Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte førin gskontoplan for virksomheter i 

universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. 

SelvassurandØJprinsipp 

Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker 

å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. 

Statens konsemkontoordning 

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle 

bankinnskudd/utbetalinger gjøres opp daglig mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor 
konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avsnitt IV i balanseoppstillingen. 

Finansielle omløpsmidler 

Aksjer og andeler i Tøyenfondet, er investeringer av finansiell karakter og er klassifisert som omløpsmidler. 

Verdsettelsen av disse postene følger av porteføljeprinsippet. Porteføljen er plassert i egen investeringspool 

og forvaltes av U ni for, forvaltningsstiftelsen for fond og legater for UiO. 

Statlige regnskapsstandarder gir ingen retningslinjer for hvordan finansielle omløpsmidler skal 

verdsettes. Bestemmelsene i Regnskapsloven er benyttet for verdsettelse av finansielle omløpsmidler. 

Fondenes plasseringer i investeringspoolen oppfyller kravene i regnskapslovens§ 5-8 første ledd og er vm·det'L til virkelig verd 

på balansedagen. I tilfeller der markedsverdien av porteføljen ikke er fastsatt når regnskapet lukkes, vil beste estimat på 

bakgrunn av tilgjengelig informasjon benyttes. 
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Regnskapsprinsipper 

Andre forhold 

Tøyenfondet blir reviderl av Riksrevisjonen. 

Det er utarbeidet egen prinsippnote for bevilgningsoppslillingen. 
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(Beløp i NOK l 000) 

Regnskapsprinsipper for bevilgningsoppstilling 

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for føring av 
statsregnskapet. Dette innebærer at opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap er satt 
opp etter kontantprinsippet og gjelder for regnskapsterminen fra l. januar til 3 l. desember. 

Bevilgningsoppstillingens DEL I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens 
kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapitalregnskap er basert på at transksjonene er ført med verdien 
på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk kostpris på transaksjonstidspunktet. 

Bevilgningsoppstillingens DEL Il omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. 
Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges 
Bank. Beholdningene rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens konsernkontosystem og øvrige 
beholdninger i Norges Bank. Midtre del omfatter også virksomhetens konti i Norges Bank utenfor 
konsernkontosystemet. 

Opplysningene i bevilgningsoppstillingens DEL Ill omfatter innbetalingene som institusjonen har mottatt i 
henhold til tildelingsbrev i den periode oppstillingen gjelder for. Innbetalingene i DEL Ill er knyttet til og 
satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt i budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i 
tildelingsbrevene. 

Det er utarbeidet en egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet. 
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Tøyenfondet 

Oppstilling av bevilgningsrapportel'ing for 2016 for nettobudsjetterte virksomheter 

DELl 

Tall i 1000 kroner 

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet 

Konto Tekst 

640205 Tøyen fondet 

DEL Il 

Behohlningcr rapportert i likvidmpport I) 

Oppgj ørsl<nnto i Norges Bank 

inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank 

Endringer i perioden (+/-) 

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank 

Øvrige banklmnti Norges Bank21 

Inngående saldo på i øvlige bankkonti i Norges Bank 

Endringer i perioden(+/-) 

Del er utarbeidet en egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet. 

DEL Ill 

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev 

Utgift~lmpittel Kapittel navn Post 
260 Univers ite ter og høyskoler 50 

280 Felles enheter 01 

280 Felles enheter 21 

280 Felles enheter 50 

280 Felles enheter 51 

Felles utgifter for 

281 universiteter og høyskoler 0 1 
Felles utgifter for universiteter 

28 1 og høyskoler 45 

Note 30.4.2016 31.12.2015 
135 354 136 687 

Note 

17 

17 

17 

17 

Posttckst 
Statlige universiteter og høyskoler 

Driftsutgifter 

Spesielle dliftsutgifter 

Senter for internasjonalisering av utdanning 

Drift av nasjonale fellesoppgaver 

Driftsutgi fter, kan ny/les under post 70 

Større uts tyrsanskaffelser, kan overføres 

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler 

xxxx !Formåkt/Virhomhctenj xx 

xxxx [Formålet/Virksomheten] .u 

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet 

Sum utbetalinger i alt 

Endring 
-1 332 

Rcgnsl<ap 
30.4.2016 

Samlet 
utbetaling 

l) Dersom virk.wmheten disponerer flere oppgjør.rkomoer i Norge.r Bank enn den ordinære driflskomoen, .vk(l{ ogstl disse belwldningene spesifiseres med 
inngående saldo, endring i periodl'llog Ill gående saldo. Slike beholdninger skal også inngtl i oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. 
Vesentlige befllp spesifiseres særskilt nedenfor. 

2) Oversiklell skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gm•ekonti. 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Note l · Speslfil<asjon av driftsinntekter 

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD) 

Sum inntekt fra bevilgninger fm Kwmskapsdepartementet 

Tilskudd og ove/fØringer som behandles som bevilnging 

Sum tilskudd og oveJf(Jringer som behandles som bevilgning 

Sum inntekt fra bevilgninger 

Tilskudd fm statlige etater 

Sum tilskudd og oveJf(Jringerfra statlige etater 

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 

Sum tilskudd til annen bidragsftnansiert aktivitet 

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger 

Sum tilskudd .fra gaver og gaveforsterkninger 

Sum tilskudd og oveJ;{Øringer.fra andre 

[Note l · Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter 

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv 

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. 

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: 

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 

Andre salgs- og leieinntekter 

Stmt andre salgs- og leieinntekter 

Sum salgs· og leieinntekter 

Andre inntekter: 

Erstatning ekspropriasjon fast eiendom 

Sum andre inntekter 

Sum drifts inntekter 

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

30.4.2016 30.4.201 5 31.12.2015 

l 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Note 3 - Andre driftskostnader 

30.4.2016 30.4.2015 31.12.201 5 

Benyttet virksomhetskapital til eiendom disEonert av UiO 
Sum and•·e driftskostnader 

Note 6 - Finansinntelde•· og finanskos tnader 

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 
Finansinntekter 

Renteinnlekter 3 15 
Nello økning i markedsverdi finansielle omiØEsmidler 4 316 6 651 
Sum finansinntekte•· 4 316 6 966 

Finanskostnader 

Nello reduksjon i markedsverdi finansielle omløEsnudler 1332 
Sum finanskostnader 1332 

Utbytte f•·a selsl<aper mv. 

Sum mottatt utbytte 

Sum finansielle poste•· (1332) 4 316 6 966 
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Tøyenfondet 
(Beløp i NOK l 000) 

[Note 8 - Opptjent vil'l<somhetsl<apital 

lnnskuflvirksomhetskapita/, Tøyel({ondet: 
Sum innskutt virksomhetskapital 

Bunden virksomhetskapita/, Tøyenfondet: 
Bunden vil'l<sombetskapital 

Sum innskutt og bunden virksomhetslmpital 

Annen opptjent virksomhetskapita/: 
Annen opptjent virksomhetskapital per l. L 

Overført til bunden virksomhetskapital for obligasjoner og andre langs fordringer 
Overført til innskutt virksomhctskapital for oppskri vning av aksjer 

Overført fra periodens resultat 
Annen opptjent virksomhetskapital 

Sum opptjent virksomhetskapital 

Sum virksomhetskapital 

Note 14 - Andre kortsiktige fordringer 

F01·dl'ing'er 

Mellomregning UiO 

Sum andre kortsiktige fordringer 

Note 17- Bankinnskudd, kontanter og lignende 

Bankkonti tilhørende Tøyen fondet 

Sum bankinnslmdd og kontanter 

30.4.2016 

139 968 

(l 332) 
138 636 

138 636 

138 636 

30.4.2016 30.4.2015 3 1.12.2015 

3 281 3 281 3 28 1 
3 281 3 281 3 281 

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

28523 28 209 28 523 
28 523 28 209 28 523 
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UiO : Universitetet i Oslo 

OBSERVATORIEFONDET 

Regnskap 1.tertial2016 

Ledelsesl<ommentar 

Noter 
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UiO: Universitetet i Oslo 

Ledelseskommentar l. tertial 2016- Observatoriefondet 

l. Observatoriefondcts formål 
Observatoriefondet forvaltes av Universitetet i Oslo, basett på interne retningslinjer vedtatt av fondets styre 
22.september 2009 og overordnede retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepattementet 28. !;ipril2006. 
Avkastningen av fondet skal benyttes til å fremme den observasjonene astronomiforskningen ved UiO. 

2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til SRS 
Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 201 5) og de 
tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepattementet og Direktoratet for økonomistyring 
med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. 

Observatoriefondet revideres av Riksrevisjonen. 

Regnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 

3. Den økonomisl'e situasjonen 
Observatoriefondets økonomi er basert på avkastningen av en diversifisett portefølje aksjer, rentepapirer og 
eiendomsinvesteringer. Disse forvaltes aktivt av Unifor og Danske Capita! for å sikre høyest mulig 
avkastning. Årlig avkastning vil nødvendigvis svinge, og eventuelle overskudd/underskudd vil v ia resultatet 
disponeres mot fondets virksomhetskapital. Fondets størrelse gjør at avkastningen som hovedregel vil dekke 
de årlige økonomiske forpliktelsene fondet har, gitt forventet langsiktig normalavkastning av denne typen 
investeringer. Fondets økonomiske situasjon vurderes som solid. 

4. Endringer i resultat- og balanseposter 
Periodens resultat viser et netto underskudd på ca 0,5 mill. kroner, som i sin helhet er disponert mot fondets 
virksomhetskapital. 

Det er ikke påløpt eller bokføtt itmtekter i perioden, da det var en negativ avkastning på verdiporteføljen på 
ca -0,5 mill. kroner. I henhold til markedskommentaren fra Danske Capita!, hadde modellp01teføljen for 
aksjer og renter en negativ avkastning på -1,27 %, som var noe svakere enn strategireferanseindeksen på-
1,72 %. Samlet aksjeavkastning var på -4,75% mot referanseindeksens -5,8 %, og samlet renteavkastning 
var på l, 7 % mot referanseindeksens 2,3 %. 

Det er ikke påløpt eller bokføtt øvrige kostnader i perioden. 

5. Investeringer 
Fondet har kun investeringer av finansiell karakter, hvis formål er maksimal avkastning. Markedsverdien av 
fondets kapitalplasseringer utgjorde ca 40 mill. kroner ved utgangen av perioden. 

6. Avvil' mellom periodisert rcsultatbudsjett og periodisert resultatregnslcap 
Avkastningen på p01teføljen ble lavere enn for samme periode i 2015. Da det normalt er vanskelig å 
budsjettere avkastning på verdipapirporteføljen, vil det derfor være påregnelig med budsjettavvik knyttet til 
utviklingen i økonomien. 

7. Ressursutfordringer 
Det er ingen kjente ressursutfordringer knyttet til Observatoriefondet. 
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UiO : 

8. Utfordringer og risikomomenter lrnyttet til regnslmpet 

Kunnskapsdepa1tementet har vm·dett Observatoriefondets status og funnet det hensiktsmessig å avvikle 
fondet som statlig fond. UiO ba i brev av 18.mai 2016 Kunnskapsdepattementet om å iverksette de 
nødvendige tiltak for å oppløse fondet og fristille anvendelsen av midlene. 

Oslo 31. mai 2016 

~~~ 
'6~1m-Eiin Aa. Bjørneboe 

universitetsdirektør 

illau"Ji~.0.:t Gteseur 
Ellen Joha1me Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 
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Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 

RESULTAT Note 30.4.2016 30.4.20 15 31.12.2015 

Driftsinntekter 
Inntekt fra bevilgninger 
Inntekt fra tilskudd og overføringer 
Salgs- og leieinntekter 
Andre driftsinntekter 

Sum driftsinntekter 

Driftskostnader 
Lønnskostnader 2 

Varekostnader 
Avskrivninger på varige driftsmidler 4,5 

Andre driftskostnader 3 l 125 
Sum driftskostnader l 125 

Driftsresultat (l 125) 

Finansinntelder og finanskostnader 
Finansinntekter 6 l 635 2402 

Finanskostnader 6 503 
Sum finansinntekter og finanskostnader (503) l 635 2402 

Resultat av periodens aktiviteter (503) 1635 1277 

Avregninger og disponeringer 
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet 15 

Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapilal) 8 503 (l 635) (l 277) 
Sum avregninger og disponeringer 503 (l 635) (l 277) 

Periodens resultat 
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Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 

EIENDELER Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

A. Anleggsmidler 

I Immaterielle eiendelet· 
Sum immaterielle eiendeler 

Il Varige driftsmidler 
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 

Maskiner, vitenskapelig utstyr og transpm1rnidler 5 

Driftsløsøre, inventar og lignende 5 

Anlegg under utførelse 5 

Infrastruktureiendeler 5 

Sum varige driftsmidler 

Ill Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler li 

Obligasjoner Il 

Andre fordringer 11 

Sum finansielle anleggsmidler 

Sum anleggsmidler 

B. Omløpsmidler 

I Beholdninger av varet· og driftsmateriell 
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12 

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell 

Il Fordringer 
Kundefordringer 13 

Andre fordringer 14 

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 

Sum fordringer 

Ill Finansielle omløpsmidler 
Andeler investelingsportefølge Unifor 40 042 39 796 40 545 

Sum finansielle omløpsmidler 40042 39 796 40 545 

IV Bankinnskudd, lwntanter og lignende 
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 

Andre bankinnskudd, inkl gavekonto i Norges Bank 17 574 l 681 574 
Kontanter og lignende 17 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 574 1 68 1 574 

Sum omløpsmidler 40 616 4 1 477 41119 

Sum eiendelet· 40616 41477 41 119 
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Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 

STATENS KAPITAL OG GJELD Note 30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

I Virksomhetskapital 
Innskutt virksomhetskapital 8 

Opptjent virksomhetskapilal 8 39 564 40425 40066 

Sum virksomhetskapital 39 564 40425 40066 

Il A negninger 
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet 15 

Sum avregninger 

Sum statens lmpital 39 564 40 425 40066 

D. G.ield 

I Avsetning for langsiktige forpliktelser 
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4,5 

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 

Il Annen langsiktig gjeld 
Øvrig langsi ktig gjeld 
Sum annen langsiktig gjeld 

Ill Kot·tsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie 
Skyldige offentlige avgifter 
Skyldige feriepenger 
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer 15 

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 

Annen kortsiktig gjeld 18 l 052 l 052 l 052 

Sum kortsiktig gjeld l 052 l 052 l 052 

Sum gjeld l 052 l 052 l 052 

Sum statens kapital og gjeld 40 616 41477 41 119 
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Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen 
30.4.2016 30.4.201 5 31.12.2015 

Kontantstrømmer fra opemsjonelle aktiviteter 
Innbetalinger 

innbetal inger av bevilgning 
innbetalinger av skatter, avgi fter og gebyrer til statskassen 
innbetalinger fra salg av varer og tjenester 
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater 
innbetalinger av refusjoner 
andre innbetalinger 
Sum innbetalinger 

Utbetalinger 
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk l 125 

utbetalinger av skaller og offentlige avgifter 
utbetalinger og overføringer til andre statsetater 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 
andre utbetalinger 
Sum utbetalinge•· l 125 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (l 125) 

Kontantstrømmer fra i11 vesteringsaktiviteter 
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 
Innbetalinger av renter 18 

utbetalinger av renter 
Netto kontantstrøm fra investeringsalctiviteter 18 

Kontantstrpmm er fra fl nansi eri 11gsakti viteter 
innbetalinger ved salg av verdipapirandeler 
Netto kontantstrøm f1·a finansieringsaktiviteter 

Ko11tantstr(Jmmer knyttet til ovelf(Jringer 
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre (+) 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter(-) 
Netto lwntantstrøm knyttet til overføringer 

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalcnter ( l 107) 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse 574 l 681 l 681 

Beholdning av kontanter og lmntantek~ivalenter ved periodens slutt 574 l 681 574 

* Avstemming 30.4.2016 30.4.2015 3 1.1 2.2015 

periodens resultat (503) l 635 l 277 

gevinst ved salg av eiendommer 
ordinære avskrivninger 
endring i varelager 
endring i kundefordringer 
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 
endring i leverandørgjeld 
endring i langsiktig gjeld 
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 503 (l 635) (2 384) 
endring i andre tidsavgrensningsposter (18) 

Netto lwntants trøm fru operasjonelle aldiviteter (l 125) 
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O bservatoriefondet 
(Beløp i NOK 1 000) 
Regnslmpsprinsipper 

Generelle t·egnskapsprinsipper 

Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2015) og de tilhørende 

veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskaps

departementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. 

Anvendte regnskapspl'insipper 

Inntekter 

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytel se er behandlet etter bestemmelsene i SRS l O. 
Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den 

perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er 

benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt DIV Avregning med statskassen i 

balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder 

vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS l O og som ikke er benyttet på 

balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, 

er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt DIV Avregning med statskassen i 

balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd og EU, samt bidrag og tilskudd 

fra andre som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i 

avsnitt DIV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og 

gaveforsterkninger. 

Inntekter som forutsetter en motytelse, er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den 

perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 

Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. 

Kostnader 

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger e ller midler som skal behandles tilsvarende, 

er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. 

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og 

kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten 

fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. 

Tap 

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. 

Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell 

underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt 

for latente tap. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg ti l varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i 

løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. 

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 

nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
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Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 
Regnskapsprinsipper 

Aksjer og andre finansielle eiendeler 

Aksjer og andre finansielle e iendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. 

Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffe t før l . j anuar 2003 og som 

ble overført fra gruppe l til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapi tal. Aksjer og andeler som er 

finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motposl i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både 

langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. 

Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi . 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidle ts forventede levetid, men 

nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler 

balanseføres med motpost Avsetning fo r Langsiktige f01pliktelser . 

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner 

dermed resultatvirkningen av avskrivningene. 

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes 

som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap føres i resultatregnskapet. 

Gevinst klassifiseres som driftsinntekt, men s tap klassifiseres som driftskostnad. 

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt ti l grunn for 

verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når del gjelder finans ielle eiendeler. 

Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverd i er det tatt hensyn til slit og elde, tekni sk funksjonell standard 

og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels 

basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvali tetssikring fra og verdivurderinger 

utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i 

utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for 

virksomheten. Finans ieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassif isert som 

en langsiktig forplikte lse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen 

dekker. 

Immaterielle eiendeler 

Eksternt innkjØpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets 

forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 
Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Avsetning for Langsiktige f orpliktelser. 

Forplikte lsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner 

dermed resullatvirkningen av avskrivningene. 

Varebeholdninger 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffel seskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer 

og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende elter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
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Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 
Regnslcapsprinsipper 

Intern handel 

Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. 

Pensjoner 

De ansatte er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig 

tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i 

pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Observatoriefondet har ingen egne ansatle. 

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. 

Vi rksomhetskapital 

Periodens resultat disponeres mot virksomhetskapitalen. 

Kontantstrøm 
Kontantstrømoppsti llingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. 

Kontoplan 

Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i 

universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. 

Selvassurandø1prinsipp 

Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker 

å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. 

Statens konsemkontoordning 

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle 

bankinnskudd/utbetalinger gjøres opp daglig mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor 

konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avsnitt IV i balanseoppstillingen. 

Finansielle omløpsmidler 
Aksjer og andeler i Observatoriefondet, er investeringer av finansiell karakter og er klassifisert som omløpsmidler. 

Verdsettelsen av disse postene følger av porteføljeprinsippet. Porteføljen er plassert i egen investeringspool 

og forvaltes av Unifor, forvaltningsstiftelsen for fond og legater for UiO. 

Statlige regnskapsstandarder gir ingen retningslinjer for hvordan fi nansielle omløpsmidler skal 

verdsettes. Bestemmelsene i Regnskapsloven er benyttet for verdsettelse av finansielle omløpsmidler. 

Fondenes plasseringer i investeringspoolen oppfyller kravene i regnskapslovens §5-8 første ledd og er vurdert til virkelig 

verdi på balansedagen. I tilfeller der markedsverdien av portefølj en ikke er fastsatt når regnskapet lukkes, vil beste estimat 

på bakgrunn av tilgjengelig informasjon benyttes. 

Andre forhold 

Observatoriefondet blir revidert av Riksrevisjonen. 

Det er utarbeidet egen prinsippnote for bevilgningsoppstillingen. 
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Virl<somhet: Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 
Regnsl<apsprinsipper for bevilgningsoppstilling 

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for føring 
av statsregnskapet. Dette innebærer at opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap 
er satt opp etter kontantprinsippet og gjelder for regnskapsterminen fra l. januar til 31. desember. 

Bevilgningsoppstillingens DEL I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i 
statens kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er ført 
med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk kostpris på 
transaksj onstidspunktet. 

Bevilgningsoppstillingens DEL II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. 
Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i 
Norges Bank. Beholdningene rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens konsernkontosystem 
og øvrige beholdninger i Norges Bank. Midtre del omfatter også virksomhetens konti i Norges Bank 
utenfor konsernkontosystemet. 

Opplysningene i bevilgningsoppstillingens DEL Ill omfatter innbetalingene som institusjonen har 
mottatt i henhold til tildelingsbrev i den periode oppstillingen gjelder for. Innbetalingene i DEL Ill er 
knyttet til og satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt i budsjettet og de spesifikasjonene som er 
angitt i tildelingsbrevene. 

Det er utarbeidet egen prinsippnote for virksomhetsregnskapet. 
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Observatoriefondet 

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 for nettobudsjetterte virksomheter 

DELl 

Tall i 1000 kroner 

Beholdningc•· på konti i kapitalregnskapet 
Konto Tel<st 
640206 Observatoriefondet 

DEL li 

Beholdningct· rapportert i lil<vidrapport Il 
Oppgjørskonto i Norges Bank 
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank 
Endringer i perioden ( +1-) 
Sum utgående saldo oppgjØrskonto i Norges Bank 

Øvrige bankkonti Norges Bank2
l 

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank 
Endringer i perioden (+/-) 

Sum w gående saldo øvrige bankkollfi i Norges Bank 

DEL Ill 

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbt·ev 

Kapittelnavn 
Univers iteter og høyskoler 
Felles enheter 
Felles enheter 

Note 

Note 

17 

17 

17 

17 

Post Posttekst 

30.4.2016 
40 616 

50 Statlige universiteter og høyskoler 
Driftsutgifter 

Spesie lle driftsutgifter 

31.12.2015 
41 l 19 

Utgiftsl<apittcl 
260 

280 
280 
280 

280 

Felles enheter 
Felles enheter 

OI 
21 

50 
5 1 

Senter for internasjonalisering av utdanning 

Drift av nasjonale fellesoppgaver 

281 

281 

Felles utgifter for univers iteter og 
høyskoler 

Felles utgifter for universiteter og 
høyskoler 

OI Driftsutgifter, kan ny fles under post 70 

45 Større utstyrsanskaffclser, kan overføres 
S11111 på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler 

xxxx [Formåle t/Y i rksomhctcn] XX 

xxxx l F01'målc t/Virksomhctcn] xx 

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjetlet 

Sum utbetalinger i alt 

Endring 
-503 

Regnsl<ap 
30.4.2016 

Samlet 
utbetaling 

l) Dersom virksomheten disponererj/ere oppgjørskontoer i Norges Bm~k enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningene 
spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i oversikten over beholdninger 
rapportert/il kapitalregnskapet. Vesentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor. 

2) Oversikten skal onifa/le andre kom i som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonli. 
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Observatoriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Note 3 • Andre driftskostnader 

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 

Husleie og felleskostnader 
Vedlikehold egne bygg og anlegg 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 
Mindre utstyrsanskaffelser 
Leie av maskiner, inventar og lignende 
Konsulent- og andre kjøp av tjenester fra eksterne l 125 
Reiser og diett 
Benyttet vi rksomhetskaeital til eiendom diseonert av UiO 
Sum andre driftskostnader l 125 

!Note 6 ·Finansinntekter ng finanskostnade1· 

30.4.2016 30.4.2015 31.12.2015 
FinansinntcldeJ' 

Renteinntekter 18 
Netto øknin8 i markedsverdi finansielle omløesmidler l 635 2 384 
Sum finansinntekter l 635 2402 

Finanskostnader 

Netto reduksjon i markedsverdi finansielle omløesmidler 503 
Sum finanskostnader 503 

Utbytte fra selskaper mv. 

Sum mottatt utbytte 

Sum finansielle Eoster (503) 1 635 2402 
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O bserva toriefondet 
(Beløp i NOK l 000) 

Note 8 - Opptjent virksomhetskapital 

lnnskuff virhomhetskapita/, Obsen •atoriefondet: 
Sum innskutt virksomhetskapital 

Bunden virksomhetskapital, Observatoriefondet: 
Runden vid<somhetskapital 

Sum innskutt og bunden virksomhetskapital 

Annen opptjent virksomhetskapital: 
Annen opptjent virksomhetskapital per 1.1. 
Overført til bunden virksomhetskapital for obligasjoner og andre langs fordringer 
Overført til innskutt virksomhetskapita! for oppskrivning av aksjer 

Overført fra periodens resultat 
Annen opp~jent virksomhetsl<apital 

Sum opp~jent virksomhetskapital 

Sum virksomhetskapital 

Note 17- Bankinnskudd, kontante1· og lignende 

Bankkonti tilhørende Observatoriefondet 
Sum bankinnskudd og kontanter 

[Note 18 - Annen kortsiktig gjeld 

Mellomre8ning UiO 
Sum annen l<ortsiktig gJeld 

30.4.2016 

40 066 
o 
o 

(503) 
39 564 

39564 

39 564 

30.4.2016 

574 
574 

30.4.2016 

l 052 
l 052 

30.4.201 5 3 1.1 2.201 5 

1681 1681 
l 681 l 68 1 

30.4.2015 3 1.12.201 5 

l 052 l 052 
l 052 l 052 
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