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Sakstittel: Regnskapsrapport pr 31.desember 2005 
 
De viktigste problemstillinger: 
Vedlagt følger regnskapsrapporter for 2005, som viser resultat for Norsk senter for menneskerettigheter. 
Rapportene viser forenklede oppstillinger basert på beløp fra UiOs regnskapssystem. UiO er underlagt 
Riksrevisjonen, og SMR er følgelig ikke pålagt å foreta separat regnskapsrevisjon av senterets aktiviteter. 
 
A. Egenfinansiert virksomhet: 
Basisvirksomhet har et overskudd på NOK 2 838 905,- pr. 31.12.2005. Av dette er NOK 1 214 839,- 
øremerkede midler som må brukes på de tiltak de ble bevilget for i 2005, men som har forsinket aktivitet (se 
regnskapsrapport om øremerkede midler). Resultat for basisvirksomhet eksklusive øremerkede midler er 
NOK 1 624 066,-. Dette er ca 700.000 høyere enn anslått i budsjett for 2006 slik det ble vedtatt av styret for 
SMR i november 2005. 
Inntekter: 

- Dekningsbidraget er kr. 53 962,- lavere enn budsjettert, grunnet ubesatte stillinger på eksterne 
prosjekter. 

- Bevilgning fra UiO er høyere enn budsjettert, og dette skyldes i hovedsak økte inntekter til 
øremerkede forskningstiltak.  

Utgifter: 
- Utgiftene har blitt justert i løpet av året etter inntektene.  

Konklusjon: 
- Resultat for basisvirksomhet NOK 2 838 905,- søkes overført. Av disse er NOK 1 214 839 

øremerkede midler, mens NOK 1 624 066 er til disposisjon i egenfinansiert budsjett. Det er tidligere 
budsjettert med NOK 900 000 i anslått overskudd 2005, mens det reelle overskudd er NOK 1 624 066 
hvilket resulterer i at ca NOK 700 000 ekstra er til disposisjon i budsjett 2006 (”friske midler”). 

 
B. Ekstern finansiert virksomhet: 
Ekstern finansiert virksomhet har et overskudd på NOK 7 200 747,- pr. 31.12.2005. Dette overskuddet 
skyldes i hovedsak forskuddsbetalte inntekter på prosjekter der aktiviteten strekker seg over flere år, i tillegg 
til at flere prosjekter har forsinket aktivitet. 
 
Konklusjon: 

- Resultat for eksternfinansiert virksomhet NOK 7 200 747,- søkes overført til budsjett 2006 eller 
returneres til ekstern oppdragsgiver. 

Vedlegg: 
- Enkel rapport øremerkede midler 2006 
- Regnskapsrapport egenfinansiert virksomhet 
- Regnskapsrapport eksternfinansiert virksomhet 

 


