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Norsk institutt for kulturminneforskning
er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.
Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på
felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern.
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer,
samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og
kulturminner.

NIKUs styre i 2017
Torger Ødegaard, styreleder, rådmann i Hole kommune. Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.
lngebjørg Erikstad, styremedlem og nestleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Oppnevnt av Klimaog miljødepartementet
Per Karlsen, styremedlem, Helse Vest RHF. Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.
Tor Broström, styremedlem, Uppsala universitet. Oppnevnt av Norges forskningsråd.
lngebjørg Hage, styremedlem, Universitetet i Tromsø. Oppnevnt av Norges forskningsråd.
Knut Fageraas, styremedlem, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.
Marius Warg Næss, vara, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.
Vibeke Vandrup Martens, styremedlem, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.
Nina Kjølsen Jernæs, vara, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.
I henhold til NIKUs vedtekter oppnevnes tre styremedlemmer, herunder styrets leder, av Klima- og
miljødepartementet. To styremedlemmer oppnevnes av Norges forskningsråd, og to
styremedlemmer med personlig vara oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner.

Administrerende direktør
Carsten Paludan-MUller
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Styrets årsberetning 2016
NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING

Organisasjonsnummer: 985 767 769

Virksamhetens art
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, ble opprettet som en selveiende stiftelse av
Miljøverndepartementet i 1994. NIKU er et uavhengig forskningsinstitutt som utvikler og leverer
kunn5kap og tjenester til eiere, brukere og forvaltere av kulturminner og kulturlandskap.
ln5tituttet er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen kulturminneforskning.
Instituttet driver med forskning og utvikling i tillegg til forskningsbasert oppdragsvirksomhet som
undersøkelser, dokumentasjon, utredninger, konservering og rådgivning for
kulturminneforvaltningen og andre relevante brukere i samfunnet NIKU legger vekt på
tverrfaglighet, både innen institusjonen og gjennom samarbeid med andre institusjoner.
NIKUs virksomhet drives fra hovedkontoret i Oslo og distriktskontorene i Tromsø, Trondheim, Bergen
og Tønsberg. De tre sistnevnte kontorene har et spesielt fokus på middelalderarkeologi mens
kontoret i Tromsø arbeider med nordområdene og samiske forhold.
Etter ny organisering var NIKU i 2016 organisert i følgende seks fagavdelinger:
Arkealagiavdelingen
Avdelingens hovedoppgave er gjennom arkeologisk metode å overvåke og undersøke arkeologiske
kulturminner i middelalderbyene. Avdelingen har 5terkt forskningsfokus mot historisk arkeologi og
miljøovervåking av kulturlag. Avdelingen hadde 14 fast ansatte arkeologer ved utgangen av 2016.
Avdeling for digital dokumentasjon, kulturminner og landskap
Avdelingens hovedoppgave å overvåke og undersøke arkeologiske kulturminner. Avdelingen har et
sterkt forskningsfokus mot bruk av ny teknologi i forbindelse med arkeologiske registreringer,
kartlegging, dokumentasjon og bevaring. Avdelingen hadde 9 ansatte ved utgangen av 2016.
Kulturarv og samfunn
Avdelingens hovedfokus er forskning og utredning knyttet til hvordan kulturminner, -miljø og
landskap oppfattes og utnyttes som ressurs i arealpianlegging og by- og lokalsamfunnsutvikling. I
tillegg jobber avdelingen med forskning knyttet til virkemiddelbruk og forvaltning av kulturminner og
-miljøer. Avdelingens oppgaver er blant annet tjenesteoppdrag for offentlig forvaltning og private
utbyggere i utarbeidelse av planer, tiltak og mulighetsstudier samt metodeutvikling og oppdrag
innenfor konsekvensutredninger og stedsanalyser. Avdelingen har en bred fagsammensetning og
arbeider med temaer som verdiskaping, verditilskriving, kulturminner som ressurs, potensialet for
turisme og arbeidsplasser, verdensarvsteder, mangfold og involvering, tilgjengelighet, policy- og
forvaltningspraksis. Avdelingen hadde 12 ansatte ved utgangen av 2016.
-
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Bygningsavdelingen
Bygningsavdelingen har kompetanse innen bygningshistorie og eldre bygningsteknikk og er
spesialister på verneverdige bygninger fra middelalderen helt frem til vår egen tid. Avdelingens
oppgaver er bygnings- og arkitekturhistoriske undersøkelser, rådgivning om restaurering, datering,
dokumentasjon og oppmåling av bygninger, skadevurderinger, tilstandsanalyser og overvåking av
bygninger og ruiner, utvikling av forvaltningsplaner for verneverdige bygninger og rådgivning om
energisparing, inneklima og klimatilpassing. Avdelingen hadde 9 fast ansatte ved utgangen av 2016.
Konserveringsavdelingen
Konserveringsavdelingens hovedoppgave er bevaring av kunst, inventar, dekor og overflater samt
gjennomføring av fargearkeologiske undersøkelser av bygninger og fartøy. Avdelingen hadde 12
ansatte ved utgangen av 2016.
Nordområdeavdelingen
Nordområdeavdelingens oppgaver er forskning og utredning innenfor kulturminneovervåkning og
kulturminneforståelse, kulturminner og samfunn. Herunder også betydningen av kulturminner og
landskap for urfolk i nordområdene, og dokumentasjon og metodeutvikling innenfor tradisjoneN
kunnskap. Avdelingen hadde 7 ansatte ved utgangen av 2016.
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Rettvisende oversikt
Stiftelsen hadde i 2016 et årsoverskudd på 7 162 824 kroner. Driftsinntektene viser en økning som i
hoved5ak kan tilskrives Follobaneprosjektet samt utgravninger på Torget og Klementskirken i
Trondheim. Vedtaksprosjektene utgjorde i 201647% av NIKUs oppdragsmengde. Ca. 14% av
stiftelsens inntekter kom fra basisbevilgningen, mot 16 % året før. Finanspostene ligger noe lavere
enn i 2015 på grunn av lavere rente.
Direkte prosjektkostnader viser en nedgang på nesten 9 % i forhold til 2015. Hovedårsaken til dette
er at overgang til ny budsjetteringsmodell i arkeologiske vedtakssaker gir mindre rom for å føre
direkte prosjektkostnader på prosjekt da dette skal dekkes av overhead.
De store arkeologiske utgravingsprosjektene krever større personalressurser både faste og
midlertidige. Dette er hovedårsaken til økningen i lønnskostnader fra fjoråret. Antall fast ansatte er
økt med 5 personer i perioden.
NIKU har i 2016 hatt store software-investeringer som følge av nye digitale metoder innenfor
Arkeologiavdelingen og DKL (Geofysikk, Intrasis og Agisoft Photoscann). Tilhørende
vedlikeholdsavtaler og andre supportavtaler samt økte datakommunikasjonskostnader vedrørende
distriktskontorene høyner kostnadene.
Utvidelse av vårt leieareal ved Oslokontoret har gitt økte kostnader og i tillegg har vii 2016 hatt
større reisevirksomhet enn i 2015.
Totalt ender årsresultat for 2016 med et årsoverskudd etter skatt på 7 162 824 kroner.
Stiftelsens egenkapital er styrket som følge av det positive årsresultatet. Sum egenkapital pr.
31.12.16 var på 46735 224 kroner. Stiftelsens balanseposter er på forventet nivå og viser mindre
endringer fra fjoråret. Styret mener at årsregnskapet for 2016 gir en rettvisende oversikt over
stiftelsens utvikling, resultat og stilling.

Finansiell Risiko
Markedsrisiko

Stiftelsen er hovedsakelig eksponert mot endringer i markedet for nasjonale og internasjonale
prosjekter.
Basisbevilgningen fra Klima- og miljødepartementet holder seg på sammen nivå som tidligere år.
NIKU møter et oppdragsmarked som gir konkurranse både på kompetanse og pris. Viser
nødvendigheten av målrettet markedskommunikasjon, alliansebygging og profesjonalisering for å
opprettholde og øke vår oppdragsmengde.
Kredittri5iko

Stiftelsen har ingen ekstern lånefinansiering og er dermed ikke eksponert for endringer i renten.
Det foretas løpende kredittvurderinger ved inngåelse av større prosjektavtaler. Dette gjør vi for å
redusere risikoen for at fordringer ikke blir betalt. Historisk sett er stiftelsens tap på fordringer lave.
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Likviditetsrisiko
Likviditeten i stiftelsen vurderes som god. Det er et kontinuerlig fokus på likviditet i stiftelsen ved at
utestående følges opp for å sørge for at innbetalinger på leiefordringer og andre fordringer foretas
rettidig.

Fortsatt drift
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og
tilhørende noter for NIKU et korrekt uttrykk for stiftelsens stilling, resultat og kontantstrøm.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø og det ytre miljø
I NIKU ble det utført 97,6 årsverk gjennom hele 2016, hvorav 26 årsverk var utført av midlertidige
ansatte. Antall fast ansatte (inkludert ansatte i permisjon) pr 31.12.16 var 79. Ved utgangen av 2015
var antallet 74.
Kvinneandelen i stiftelsen var 58% ved utgangen av 2016, mens den for vitenskapelige stillinger var
46%. Fire av syv styremedlemmer var kvinner. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner var 623 471
kroner, mens den for menn var 635 969 kroner.
NIKU har likestillingsavtale som er basert på lov om likestilling mellom kjønnene, som særlig tar sikte
på å bedre kvinners stilling. Avtalen er et tillegg til gjeldende særavtaler og overenskomster i NIKU. I
henhold til denne avtalen er det opprettet et eget likestillingsutvalg, og avtalen har bestemmelser
om at begge kjønn skal være representert i ulike utvalg i NIKU.
Stiftelsen arbeider aktivt og målrettet for at likestilling er integrert i all virksomhet, behandler alle
medarbeidere som likeverdige og motarbeider alle former for diskriminering og usaklig
forskjellsbehand ing.
Det er ikke rapportert arbeidsuhell med alvorlige skader i 2016. Det gjennomsnittlige sykefraværet
var på 4,76%. Stiftelsen har fast avtale med bedriftshelsetjeneste. Alle stiftelsens kontorsteder har
egne verneombud. NIKU fikk status som Inkluderende arbeidslivsbedrift 01.10.07.
Virksomhetens art medfører verken betydelig forurensning eller utslipp som kan være til skade for
det ytre miljø. Farlig avfall behandles i tråd med offentlige retningslinjer.

Forskning og utvikling
NIKUs grunnleggende forskningsvirksomhet i 2016 inkluderer vitenskapelige og
populærvitenskapelige publisering, organisering av og deltagelse på konferanser og seminarer, og
utvikling av søknader om eksterne forskningsmidler fra nasjonale og internasjonale
finansieringsinstitusjoner (for detaljerte tall, se NIFU rapport).

NIKU Årsrapport 2016- Norsk institutt for kulturminneforskning

6

I tillegg har NIKU i 2016 jobbet med å optimalisere sin forskningsvirksomhet både internt og ekstern.
Internt har vi jobbet med revidering og oppdatering av grunnleggende retningslinjer og
strategidokumenter for å sikre at forskningen som produseres på NIKU tilfredsstiller den nødvendige
internasjonale standarden for at vi skal kunne hevde oss på nasjonale og internasjonale
konkurransearenaer om forskningsmidler. Det er utarbeidet interne rutine- og ansvarsbeskrivelser
knyttet til forskningsetikk, herunder håndtering, innsamling og lagring av forskningsdata, i tråd med
anbefalinger fra Datatilsynet og varslede endringer i forskningsetisk lovverk. Videre har vi arbeidet
med løsninger for tilgjengeliggjøring av forskningsresultater i åpent institusjonsarkiv (Brage)som en
oppfølging av Økt krav om åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.
Forskningsadministrasjonen har organisert skrivekurs, gitt tilbud om veiledning og lagt til rette for
lese- og skriveuker for å kunne gi nødvendige støtte til NIKUs forskere.
NIKU har i løpet av 2016 igangsatt fire nye strategiske instituttsatsninger (SIS): ((Forvaltning)>, «By»,
((Bygning)> og «Krigsminner». De første tre erfemårige prosjekter med budsjett på 10 mill NOK hver,
mens det siste prosjektet er treårig og har budsjettramme på 3,6 mill NOK.
Eksternt har NIKU jobbet med å formidle og diskutere våre viktigste fagområder og problemstillinger
med relevante aktører som Klima og miljødepartementet, Riksantikvaren og Norges Forskningsråd. Vi
har deltatt i Norges forskningsråds evaluering av humanistisk forskning i Norge og vi har bidratt med
høringsuttalelser til bl.a. Kunnskapsdepartementets melding om Open Access og Humaniora
meldingen. Forskningspolitiske spørsmål om våre rammevilkår har vært diskutert med andre
miljøinstitutter i Miljøalliansen. Faglig og kommunikasjonsrelaterte problemstillinger har vær
diskutert med medlemmer av dENS, som NIKU har blitt medlemmer av i 2016.

Fra mtidsutsikter
NIKU har i løpet av 2016 samlet sett hatt et høyt aktivitetsnivå med stort prosjektvolum. Vi har hatt
viktige faglige gjennombrudd blant annet på det arkeologiske område og tatt i bruk og videreutviklet
ny teknologi til registrering og dokumentasjon av kulturminner. Prosjekter relatert til klimaendring
er et viktig fokus på tvers av instituttets virksomhet. Prosjekter knyttet til kulturminners rolle i
dagens samfunn herunder til byutvikling og transformasjon er i vekst. Viser at disse tendenser
kommer til å fortsette i de nærmeste årene.
Konkurransen er blitt sterkere i de seneste år. Viser det i oppdragsmarkedet, hvor det å få en god og
tydelig sammenheng mellom behov, kvalitet og pris blir stadig viktigere, dette krever Økt kompetanse
både av de som bestiller og vi som leverer og ikke minst god samforståelse. Nasjonale
forskningsmidler dedikert til kulturminneforskning er lavt prioritert. Derfor må NIKU jobbe hardere i
den internasjonaliserte konkurransen om forskningsmidler.
—

Konkurransen er også om oppmerksomhet i det offentlige og politiske rom. NIKU har i 2016 økt sin
satsing på kommunikasjon hvilket også har satt spor i form av økt tilstedeværelse på alle media
plattformer, med nyheter, gode historier og debatt. NIKU jobber videre med økt integrering mellom
sosiale medier, nettsiden og den trykte og elektroniske presse.
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Andre forhold
For øvrig er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for
bedømmelsen av regnskapet.

Årsresultat og disponeringer
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskudd på 7 162 824 kroner for 2016:
Overført til annen egenkapital
Sum disponert

7 162 824 kroner
7 162 824 kroner

Oslo, 23.03.2017
I styret for stiftelsen NIKU

ToZer ØdaØrd
sdpeleder Ij

lngebjørg Erikstad
nestleder

Tor Broström
styremedlem

lngebjørg Hage
styremedlem

rls
styremedlem

Knut Fageraas
styremedlem

fl
Vibeke Vandrup
styremedlem

ns

Carsten Paludan-Mü(ler
administrerende direktør
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Resultatregnskap
Note

2016

2015

124 824 157
124824157

107 861 597
107861597

11353419
85255060
1053496
18273814
115935788

12444594
65772964
584952
18023480
96825990

8888369

11035607

807747
69332
738416

835570
175274
660296

9626785
2463961
7162824

11695904
3273123
8422781

-7162824
7162824

-8422781
8422781

Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsi n nte kte r
Sum

7

driftsinntekter

Direkte prosjektkostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum

3,4
i
3

driftskostnader

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt
Rentekostnad
Resultat

av

finansposter

Qrdjnært resultat før skattekostnad
Skattekostnad

på

ordinært

resultat

Årsoverskudd

8
6

Overføringer
Overført

til

annen

egenkapital

Sum overføringer
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Balanse
Note

2016

2015

8

551822
551822

584610
584610

i

0
2477515

338499

Eiendeler
An Ieggsmid ler
Utsatt

skattefordel

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre,

inventar

o.a.

utstyr

1

Sum varige driftsmidler
Finansielle anlegg5midler
Investeringer i aksjerogandeler
Andre

langsiktige

2

fordringer

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

2477515

2516874
2855373

73811

30001

59625
133436

24000

3162 773

3493984

20894662

14447564

3050625
23945287

3226791
17674355

62077708

56027790

86022 995

73702145

89 185 767

77 196 129

54001

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre

kortsiktige

fordringer

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontantero.l.

Sum

5

omløpsmidler

Sum eiendeler
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Balanse
Note
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Forskuddsinnbetalt pâ prosjekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

2016

2015

15000000
15000000

15000000

31735224

6

15000000

31 735 224

24572400
24572400

46 735 224

39572400

6075619

6720142
2492000

8

2431173
6801878

5327012

9

17715020
9426854

12914314

42450543

10170261
37623729

Sum gjeld

42450543

37623729

Sum egenkapital og gjeld

89 185 767

77 196 129
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Oslo, 23.03.2017
I styret for stiftelsen NIKU

5tyr eder

lngebjørg Erikstad
nestleder

Per
styremedlem

Tor Broström
styremedlem

lngebjørg Hage
styremedlem

Knut Fageraas
styremedlem

Vibeke Vanl,rup Martens
styremedIeril’.,

Carsten Paludan-Müller
administrerende direktør
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.
Vurdering og klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til
virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig
gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er i samsvar med
regnskapsloven vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.
Andre anleggsaksjer
Anleggsaksjer hvor NIKU ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Pensjonsforpli ktelse r
Ved overgang fra premieoppfølging med fond til premieoppfølging uten fond ble tidligere
balanseførte pensjonsforpliktelse i NRS6 nullstilt pr. 31.12.2015. Dette ble klassifisert som en
«planendring» som ble ført sammen med «ikke resultatført estimatavvik» i pensjonskostnaden for
2015. I ny modell vil årets premie føres i regnskapet som årets pensjonskostnad, og behovet for
regnskapsføring i henhold til NRS6 bortfaller. Viser til nærmere beskrivelse i note 4.
Vurderingsprinsipp for prosjekter
Inntekter er bokført i henhold til vilkår for fakturering eller betalingsløfte i bevilgningsbrev eller
kontrakt. For ikke avsluttede prosjekter er det beregnet forventet total kostnad av gjenstående
aktiviteter. Dekningsbidrag for utført arbeid blir godskrevet arbeidsåret, med mindre gjenstående
aktivitet koster mer enn det som da blir tilgjengelig av midler. I slike tilfeller overføres totalt
forventet kostnad slik at forventet underdekning belastes første arbeidsår. Usikkerhet i forbindelse
med enkeltprosjekter er for øvrig tatt hensyn til under inntektsføringen av prosjektene. For
prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Under kortsiktig
gjeld inngår posten forskuddsinnbetalinger fra kunder som er overført til neste år etter vurdering av
økonomisk og faglig fremdrift i hvert enkelt prosjekt og aktivitet.
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Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24/25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel
balanseføres den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 1: Varige driftsmidler

Mleggsnidler 2016
Mskaffelseskost 01.01
Tilgang
rvtttatte tilskudd
Mskaffelseskost3l.12
Akkumulerteavskrivninger0l.01.
Ai1umulerte avskrivninger 31.12.
Balansefartverdi pr. 31.12
Årets avskrivninger

Fotventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Maskiner
i 487 843
558 303
-590113
1 456033
0
876 160
579 873

Inventar
1 165 276
349 297
0
514573
0
016 433
498 140

141 062

3
Lineær

EDB HW
5 168 769
267 409
0
54,36178
0
4 206 833
1 229 345

EDB SW
1 970 917
90 741
0
2061 658
0
891 502
170 156

1 265 750
-590 113
0468442
0
7 990 928
2 477 515

145 402

672 652

94 380

1 053 496

5
Lineær

3
Lineær

3
Lineær

Sum
9 792 806

Årlig leie av ikke balanseførte drifismidler
Mig leie
1088811
87 142
82 888

Leie datasystemer
Leie kontormaskiner
Leie transportmidler

1 258 841

Note 2: Aksier
Navn på selskap
Eierandel
Balansefort verdi

Æjoalliansen AS

Ciens AS

16,67%

11,11%

30 001

43810

Totalt
73811

Aksjene er oppført til kostphs
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Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser

Lonnskostnader
Lønninger
kbeidsgiveravgift
Pensionskostnader, avg.pl.
Endring i pensjonsforpliktelsen (ekski. planendring)
Andre ytelser

2016
63355611
10078495
10416699
0
1404255,

2015
51 010230
8140712
7133461
-1 633 477
1122038

SUM

85255060

65772964

97

83

Daglig leder
1114453
211 935
31 848
1358236

Styret
184800

Antall årsverk inkl. korttidsengasjert personell

Ytelser til ledende personer:
Lonn/honorar
Pensjonspremie
Andre godtgjorelser
SUM

184800

Revisor:
Kostnadsfode honorar fordeles pâ følgende måte:
Ordinær revisjon 2015 og 2016
Bistand ligningspapirer/regnskap m/noter og kontantstromoppstilling
Annen bistand
BistandMVA
SUM (ekskl. mva)

2016
156 808
31 668
21163
50110
259 749’

2015
91100
39 800
20200
27965
179 065

Note 4: Pensjonskostnader. -midler og—forpliktelser
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle ansatte. Samtlige ansatte er med i en kollektiv
ordning etter Lov om foretakspensjon. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser, som i
hovedsak bestemmes av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på
ytelse fra folketrygden. Forpliktelsen knyttet til den kollektive ordningen er dekket gjennom et
forsikringsselskap. Pensjonsordningen finansieres over selskapets drift. Kostnaden i 2016 er totalt kr.
10416 699. Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjon. Selskapets pensjonsordning
tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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Note 5: Bankinnskudd
2016

2015

I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler

2 857 503

2 910442

Sum

2857503

2910442

Annen EK
24572400
7 162 824
31735224

Sum
39572400
7 162 824
46735224

Note 6: Avstemming av egenkapitalen
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Grunnkapital
15000000
15000000

Note 7: Driftsinntekter
Prosjektinntekler består av:
Grunnbevllgning
Strategiske lnslilutlprogramrner
Vedtaksprosjekter
Midler fra Riksantikvaren
Diverse FOU
Nasjonale oppgaver
Utland
Andre oppdrag
SUM
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2016

2015

10 694 910
6 105 065
58 987 530
13 003 529
12154498
1 000 000
1 655 545
21 223 080
124824157

9 909 412
7 265 393
47 424 315
8 832 741
11 588175
1 000 000
1 365 968
20 475 593
107861597
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Note 8: Skatter
2016

2015

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt, 25/27% av grunnlag
Endring utsatt skatt 24/25%
Sum skattekostnad

2431173
32788
2463 961

2492000
781 123
3 273 123

Beregning av årets skattegrunnlag:
ResultatfØrskatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag

9626785
137 088
-39 181
9 724 692

11695904
253 559
-2 719 832
9 229 630

-2081277
-217980
-2299257

-2338438
0
-2338438

551822
551822

584610
584610

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Driftsmidler
Avsetninger
Sum
Utsatt skattefordel, 24/25%
Utsatt skattefordel 31.12.

Note 9: Forskuddsinnbetalt på prosjekter

Forskuddsinnbeta[t på prosjekter
Sum forskuddsinnbetalt
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2016
17715020
17 715 020

2015
12 914 314
12 914 314

17

KontantstrØmoppstilling

2016

2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
t/- Resultat før skattekostnad

9626785

11695904

0

-1 633 477

1 053 496

584 952

-2 492 000

-824 135

-6 270 932

-3531524

-544524

-560754

5 532 165

-524 116

G 804 990

5 206 840

0

0

-1 265 750

-2 881 736

590 113

200 547

-79 435

-24 000

-755 072

-2 705 189

+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktiggjeld

0

0

+

0

0

- Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

0

0

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

=

Netto endring i kontanter og kontantekv.

6 049 918

2 501 651

56 027 790

53 526 139

62 077 708

56 027 790

Endri ng pensjonsforpl. ekskl. planendring
+

Ordinære avskrivninger
Betalt skatt

+/- Endring fordringer
t/- Endring leverandørgjeld

+/— Endring i andre tidsavgrensni ngsposter
=

Netto kontantstrØm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

— Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
+

lnnbetalinger ved tilskudd driftsmidler

- Utbetaiinger ved kjøp av andreinvesteringer
=

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

+ Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1.
=

NIKU

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12
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Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og
internasjonale kulturminner.
Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig
forvaltning og private aktører på felter som by- og
landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern.
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører,
geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere
og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og
kulturminner.
www.niku.no
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