VEILEDNING TIL FLERFINANSIERTE BOA PROSJEKTER –
KOSTNADSOMVELTNING 9601
(gjeldende til 01.01.2023)

1. BOA - prosjekt og flere finansieringskilder
➢ Hoved- og delprosjekter opprettes slik at det er ett faktureringsprosjekt for hver
finansieringskategori
➢ Prosjektstruktur avhenger av hvordan kostnader er planlagt fordelt på de ulike
kategoriene og delprosjekt. Hvis kostnader belastes fortløpende på de ulike kategoriene,
er det ikke nødvendig med ompostering på 9601 mellom prosjekt i ulike kategorier
➢ Hvis kostnader hovedsakelig belastes på delprosjekter i en finansieringskategori er det
nødvendig med ompostering på 9601 mellom kategoriene (se eksempel under)
➢ Eksempel under illustrerer et prosjekt hvor kostnader i hovedsak er ført på delprosjekter
i finansieringskategori Næringsliv
Stort merforbruk på NTNU prosjekt kan også skyldes manglende overføring fra Koordinatorprosjekt
(se VEILEDNING TIL KOORDINATORPROSJEKT - FLERFINANSIERT)

EKSEMPEL på oppfølging av prosjekt med eksterne midler fra NFR og Næringsliv
•

Kontrakt: 12,3 mill. eksterne midler med 9,8 mill. fra NFR (80%) og 2,4 mill fra Næringsliv (20%)

BOA prosjekt
Eksempel
Eksterne midler fra
bidragsytere 12,3 mill

Hovedprosjekt 00

Delprosjekt 01

Delprosjekt 02-07

Finansieringskategori
BIDRAG NFR DIREKTE

Finansieringskategori
NÆRINGSLIV

Finansieringskategori
NÆRINGSLIV

Finansiering: 9,8 mill

Finansiering:2,4 mill

STATUS fakturert: 5,7 mill

STATUS fakturert: 1,9 mill

Kostnader
STATUS:6,6 mill ekstern
finansiert

Rapporter til hjelp for å se status på BOA-prosjekter i Maconomy:
Prosjektliste Maconomy

Eksternt finansiert hovedsakelig i
finansieringskategori næringsliv
Nær.liv

Av totale kostnader er 6,6 mill eksternt finansiert og da hovedsakelig på delprosjekter med
finansieringskategori Næringsliv – og rapportert som dette i regnskapet

Saldorapport BOA og EVU-BOA i Maconomy:

Prosjekt 90464500 inkl. delprosjekt viser en saldo på ca 1,1 mill. (NB: status på det tidspunktet)
➢ 5,7 mill. ubrukte midler i kategorien NFR (konto 2180)
➢ Merforbruk 4,6 mill. knyttet til kategorien Næringsliv (konto 2188)
•

Effekt på rapportering av finansregnskapet for NTNU
➢ Inntekten fra NFR er ca. 5 mill. for lav
➢ Inntekten fra Næringslivet er ca. 5 mill. for høy
➢ Avsetninger NFR er ca. 5 mill. for høy
➢ Avsetninger Næringslivet ca. 5 mill. for lav

2. HVORDAN FØLGE OPP FLERFINANSIERTE PROSJEKTER
➢ OMPOSTERING 9601
• Hvert prosjekt må det gjøres en egen vurdering av
• Bruk rapporter som vist som eksempel ovenfor til hjelp for vurdering av prosjektet
• Sjekk andel ekstern finansiering fra hhv. NFR og Næringsliv i henhold til kontrakten
– hvor mye av de eksterne kostnadene skal finansieres av hhv NFR og Næringsliv?
– I hvert enkelt prosjekt må det gjøres en vurdering i forhold til andel finansiering
fra de ulike kategoriene, påløpte kostnader og faktureringsstatus

• I prosjekteksemplet mangler det kostnader på delprosjektet med finansieringskategorien
NFR - alt rapporteres som Næringsliv.
➢ Saldo på prosjektet i finansieringskategori Næringsliv var på ca 4,9 mill. på
tidspunktet for ompostering
➢ Beregne andel av kostnader som skulle vært ført på NFR
ompostering med 9601
➢ Ut fra en fordeling 80/20 og helhetsvurdering av prosjektets status var det på det
tidspunktet riktig vurdert å ompostere saldoen på 4,9 mill.
•

DB 9601 på hovedprosjekt 90464500 finansieringskategori NFR

•

CR 9601 på delprosjekt 90464501 finansieringskategori Næringsliv

•

Konto 9601 er ikke med i grunnlag for RFM så det kan posteres på
prosjektets eiersted

•

Konto 9601 er ekskludert ved beregning av egenfinansiering

•

I Bevisst er BOA aktivitet definert ekskl. kontiene 9601,9301 og
7796, så her vises all BOA-aktivitet som Næringslivsinntekt.

Ompostering på 9601 gjøres minimum pr tertial, dvs innen siste frist for postering for
periodene (april, august, desember) – se regnskapsfrister
https://innsida.ntnu.no/documents/10157/3314733/R+2010+Retningslinjer+for+omfordeling+av+inntekter+fr
a+Forskningsr%C3%A5det+for+SFI+og+FME/3a245528-102b-4265-9e36-6ddec17fd2a2

Ompostering på 9601 – Intern omfordeling av ekstern
inntekt - vises i NFR rapporten

