
Halvårs økonomirapport for StOr 
 

Til å begynne med så vil jeg innlede med at den økonomiske situasjonen er god. Dette skyldes 

økonomisk forsvarlig drift fra både tidligere AU og nåværende AU. I tillegg så er det verdt å nevne at 

jeg er ny i jobben, og at AU er nye, og dermed er litt restriktive i pengebruken. I tillegg kom tilskuddet 

fra UiS sent og budsjettet senere, så derfor har det og tatt tid å få på plass regnskapet, noe som 

videre har ført til manglende totaloversikt, og dertil forsiktig pengebruk.  

Ellers vil jeg nevne at det å måtte presentere denne rapporten som en halvårsrapport er noe 

utfordrende, da en gjennomgang av nåværende økonomisk situasjon ville vært mer forklarende og 

enklere å forstå enn at jeg presenterer en halvårsrapport når vi er to måneder forbi denne måneden. 

Bare kort innledningsvis så ser dere at budsjettet er periodisert. Det betyr at de pengene vi kan bruke 

i et helt år, i vedlagt resultatrapport for dette halvåret er justert, sånn at vi ved 30.06 har halvparten 

av hele potten i budsjett.  

På inntektssiden så har vi fått inn hele tilskuddet fra UiS, inkludert de 350 000 som utgjør tilskuddet 

til Fadder. Dette betyr at vår inntekt fra UiS er 350 000 kroner høyere enn det vi har til eget bruk, 

men dette er trukket fra som en egen utgift, som jeg kommer tilbake til. Men det betyr at deres 

vedtatte budsjett er litt endret. Dette kan vi vurdere å revidere, men jeg ser på det som en 

redaksjonell endring i forhold til det dere har vedtatt. Dersom dere ønsker å revidere dette, så er vi 

åpne for det.  

I tillegg så har vi økt inntektene våre med (dette er forvirrende) 30 638 kroner. Dette er inntekter vi 

har fått gjennom at linjeforeninger har stilt som medarrangører av sommerfesten, og vært med på å 

finansiere deler av dette. Dette gjelder også UiS og Tappetårnet, men disse inntektene kommer etter 

30.06 og er derfor ikke med i denne orienteringen. Disse inntektene har økt mer etter 30.06. 

Mesteparten av disse inntektene henger sammen med utgiftsposten sosiale aktiviteter, som vi 

kommer tilbake til. Hvis dere har spørsmål om dette kan vi ta det når jeg er ferdig med hele 

orienteringen.  

På lønnskostnadene har vi god kontroll, og ligger litt under budsjettet. Dette skyldes at KK ikke har 

fått noen utbetalinger så langt i 2019, da de utbetales etter ønske fra KK, i tillegg til at vi har litt å gå 

på i budsjetteringen.  

Ellers så ligger vi godt an på revisjon, selv om rapporten ikke sier det. Dette skyldes at vi ikke har 

revisjonsutgifter året gjennom. Vi skal ikke bruke mer på revisjon i 2019, men periodiseringen av 

budsjettet sier at vi per 30.06 skulle ha brukt halvparten av total budsjettpost. Ellers så er den store 

forklaringssaken sosiale aktiviteter. Her har vi brukt enda mer enn det denne rapporten viser, men 

dette skyldes at vi har fått inn en del inntekter, per 30.06 har vi fått inn 30 638 kroner, men er per 

dags dato enda høyere. Disse inntektene kommer fra UiS, Tappetårnet, og linjeforeninger. Så her vil 

jeg anslå litt grovt at vi ligger ca på periodisert budsjett, som betyr at vi fortsatt har penger å bruke 

på sosiale aktiviteter. På AU posten har vi heller ikke brukt mye, men vi har betalt for store deler av 

overlappen i august, så her ligger vi nærmere budsjett enn rapporten viser. På Engasjert og tillitsvalgt 

har vi muligheter til å bruke mer penger dette semesteret, og vi kommer til å gjøre det også.   

Til slutt så kommer sannsynligvis resultatet til å ligge høyere enn rapporten viser, da vi har litt mer i 

inntekter som ikke er inkludert per 30.06. Når vi i tillegg vet at vi ikke får tilskudd før godt ut i 2020, 

er det greit å holde litt igjen på forbruket, sånn at vi i praksis kan bruke midler fra dette budsjettet til 

aktivitet i 2020.  



Half-year financial report for StOr 
 

To begin with, I would like to start by saying that the financial situation is solid. This is due to 

responsible spending from both the former AU and the current AU. In addition, it is worth 

mentioning that both AU and I are new to the job, and thus is a little restrictive in our spending. In 

addition, the income from the university UiS came late and the budget was decided later, so it has 

and has taken time to get the accounts in place, which has also led to a lack of a comprehensive 

overview, and careful spending. We will work to improve this in the following semesters.  

Otherwise, I would like to mention that presenting this report as a half-yearly report is somewhat 

challenging, as a review of the current financial situation would be more explanatory and easier to 

understand than presenting a six-month report when we are two months past this time. Another 

thing is that the budget is accrued. This means that the money we can spend for a full year, is 

adjusted to 30.06, so that we have about half the 2019 pot in budget this far.  

On the income side we have received the entire grant from UiS, including the 350,000 which make up 

the grant to Fadder. This means that our income from UiS is NOK 350,000 higher than what we have 

for our own use, but this is deducted as a separate expense. That means that the adopted budget has 

changed a bit. We may consider revising this, but I see it as an editorial change in relation to what 

you have adopted. If you want to revise this, we are open to it. 

In addition, we have increased our revenues by (this is confusing) NOK 30,638. This is revenues we 

have gained through line associations co-financing the summer party. These revenues have increased 

more since 30.06. UiS and Tappetårnet has also contributed with financial support that does not 

show in this report. Most of these revenues is connected to the expense post “social activities”, 

which we will return to. If you have any questions about this, we can take it when I finish the entire 

orientation. 

We have good control over labor costs and are slightly below budget. This is due to the fact that KK 

has not received any payments so far in 2019, when they are paid at their own request, as well as we 

have a little to go on in the budgeting. 

Otherwise, we are well on audit, although the report does not say so. This is because we have no 

audit expenses throughout the year. We will not spend any more on auditing in 2019, but the accrual 

of the budget says that by 30.06 we should have spent half of the total budget line item. Otherwise, 

the major explanation is social activities. We have spent even more than this report shows, but this is 

because we have received some revenue, as of 30.06 we have received NOK 30 638, but are still 

higher today. These revenues come from UiS, the Tappetårnet, and line associations. So here, I would 

estimate somewhat roughly that we are roughly on an accrued budget, which means we still have 

money to spend on social activities. We have not spent much on the AU post, but we paid for large 

parts of the overlap in August, so here we are closer to the budget than the report shows. At 

Engasjert og tillitsvalgt, we have the opportunity to spend more money this semester, and we will 

prioritize this. 

Finally, the result is likely to be higher than the report shows, as we have a bit more in revenue that 

is not included as of 30.06. In addition, when we know that we will not receive grants until well into 

2020, it is okay to hold back on consumption, so that in practice we can use funds from this budget 

for activity in 2020. 


