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Denne periode 01.06. - 31.12.201001.06. - 31.12.2010   

Prosjektnummer 203172/I40203172/I40

Prosjekttittel pSHIELD - pilot Embedded Systems architecture for multi-layer dependable solutionspSHIELD - pilot Embedded Systems architecture for multi-layer dependable solutionspSHIELD - pilot Embedded Systems architecture for multi-layer dependable solutionspSHIELD - pilot Embedded Systems architecture for multi-layer dependable solutionspSHIELD - pilot Embedded Systems architecture for multi-layer dependable solutionspSHIELD - pilot Embedded Systems architecture for multi-layer dependable solutions

Prosjektansvarlig (institusjon/bedrift) Movation AS
Adresse Fridtjof Nansens plass 9Fridtjof Nansens plass 9
Postnr og poststed 0160 Oslo Telefon 90838066
Prosjektansvarlig bankkonto 8101.24.62522…………………………………..8101.24.62522…………………………………..8101.24.62522…………………………………..  
Prosjektleder Josef Noll Betaling merkes: pSHIELDpSHIELD
E-post josef.noll@movation.nojosef.noll@movation.no

1. Faktiske kostnader Denne periode
1.1. Personal- og indirekte kostnader  kr 523 500
1.2. Innkjøp FoU-tjenester (fra norske U&H, institutter)1.2. Innkjøp FoU-tjenester (fra norske U&H, institutter)  kr 846 481 (Konto 8920)
       Motpost FoU-tjenester (kun til Forskningsrådets bruk)       Motpost FoU-tjenester (kun til Forskningsrådets bruk) (Konto 8921)
1.3. Utstyr  kr 0
1.4. Andre driftskostnader  kr 64 225

Totalsum faktiske kostnader  100 %  kr 1 434 206
ikke skriv i gråfelt

2. Faktisk finansiering Denne periode
2.1. Egenfinansiering   kr 338 377 (Konto 8911)
2.2. Annen offentlig finansiering   kr 0 (Konto 8913)
2.3. Privat finansiering   kr 307 100 (Konto 8914)
       Motpost egendef./off.fin/privat fin. (kun til Forskningsrådets bruk)       Motpost egendef./off.fin/privat fin. (kun til Forskningsrådets bruk)       Motpost egendef./off.fin/privat fin. (kun til Forskningsrådets bruk)   (Konto 8919)
2.4. Internasjonale midler (JU Artemis)  kr 238 078 (Konto 8930)
       Motpost Internasjonale midler (kun til Forskningsrådets bruk)       Motpost Internasjonale midler (kun til Forskningsrådets bruk)       Motpost Internasjonale midler (kun til Forskningsrådets bruk)  (Konto 8931)
2.5. Forskningsrådet (44,5% for FoU, 29,6% for Movation)2.5. Forskningsrådet (44,5% for FoU, 29,6% for Movation)   kr 550 651  

Totalsum faktisk finansiering 100 % kr 1 434 206

Tidligere utbetalt i gjeldende regnskapsperiode     (minus)  - kr 0  

Til utbetaling kr 550 651  
ikke skriv i grå felt

*) NB - Totalsum faktisk kostnader og totalsum faktisk finansiering skal være lik*) NB - Totalsum faktisk kostnader og totalsum faktisk finansiering skal være lik*) NB - Totalsum faktisk kostnader og totalsum faktisk finansiering skal være lik*) NB - Totalsum faktisk kostnader og totalsum faktisk finansiering skal være lik

Vedlegg (se veiledning) Antall vedlegg: 2 Antall sider: 3+1

Attestasjon administrativt ansvarlig Attestasjon revisor (kun hvis krav i avtaledok. art. 8) Attestasjon revisor (kun hvis krav i avtaledok. art. 8) Attestasjon revisor (kun hvis krav i avtaledok. art. 8) Attestasjon revisor (kun hvis krav i avtaledok. art. 8) Attestasjon revisor (kun hvis krav i avtaledok. art. 8) 
Navn JOSEF NOLL Navn (BLOKKBOKSTAVER)Navn (BLOKKBOKSTAVER)Navn (BLOKKBOKSTAVER)

 20. Jan 2012  
Underskrift Dato Underskrift Dato

 

(Kun til Forskningsrådets bruk)
Attestasjon Dato Anvisning Dato
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KostnadsspesifikasjonKostnadsspesifikasjonKostnadsspesifikasjonKostnadsspesifikasjonKostnadsspesifikasjon

Prosjektnummer: 203172/I40203172/I40 Periode: 01.06. - 31.12.2010

Spesifikasjon av kostnadsposter                                                           Spesifikasjon av kostnadsposter                                                           Spesifikasjon av kostnadsposter                                                           Spesifikasjon av kostnadsposter                                                           Spesifikasjon av kostnadsposter                                                           
For bedrifter som ikke er merverdiavgiftpliktige oppgis merverdiavgift (mva) i egen kolonneFor bedrifter som ikke er merverdiavgiftpliktige oppgis merverdiavgift (mva) i egen kolonneFor bedrifter som ikke er merverdiavgiftpliktige oppgis merverdiavgift (mva) i egen kolonneFor bedrifter som ikke er merverdiavgiftpliktige oppgis merverdiavgift (mva) i egen kolonneFor bedrifter som ikke er merverdiavgiftpliktige oppgis merverdiavgift (mva) i egen kolonne

KOSTNADSART KOSTNADSART KOSTNADSART 

For fullstendig beskrivelse av kostnadsart, se veiledningen. For fullstendig beskrivelse av kostnadsart, se veiledningen. Kostnader Betalt mva
ekskl. mva utgjør

1.1. Personal- og indirekte kostnader 
Lønn og sosiale kostnader for FoU-personale, dvs. prosjektleder, vitenskapelig og teknisk personale, 
samt indirekte kostnader som husleie, sekretærassistanse, IKT-kostnader etc., knyttet til gjennomføringen 
av FoU-arbeidet. 

1.1. Personal- og indirekte kostnader 
Lønn og sosiale kostnader for FoU-personale, dvs. prosjektleder, vitenskapelig og teknisk personale, 
samt indirekte kostnader som husleie, sekretærassistanse, IKT-kostnader etc., knyttet til gjennomføringen 
av FoU-arbeidet. 

1.1. Personal- og indirekte kostnader 
Lønn og sosiale kostnader for FoU-personale, dvs. prosjektleder, vitenskapelig og teknisk personale, 
samt indirekte kostnader som husleie, sekretærassistanse, IKT-kostnader etc., knyttet til gjennomføringen 
av FoU-arbeidet. 
Navn Timer Timepris Kr
Josef Noll 320 950 304 000
Truls Berg 110 950 104 500
Netta Nyman 60 650 39 000
Divisha Chandna 80 950 76 000

0
0
0
0

Sum personal- og indirekte kostnader 523 500

1.2. Innkjøp FoU-tjenester
Innkjøp av FoU tjenester fra norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Dessuten føres 
personal- og indirekte kostnader knyttet til prosjektstipendiater i samarbeidende norske 
forskningsinstitusjoner.

1.2. Innkjøp FoU-tjenester
Innkjøp av FoU tjenester fra norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Dessuten føres 
personal- og indirekte kostnader knyttet til prosjektstipendiater i samarbeidende norske 
forskningsinstitusjoner.

1.2. Innkjøp FoU-tjenester
Innkjøp av FoU tjenester fra norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Dessuten føres 
personal- og indirekte kostnader knyttet til prosjektstipendiater i samarbeidende norske 
forskningsinstitusjoner.
Fou-institusjon Fakturanr Kr
UNIK - RegnskapsoversiktUNIK - Regnskapsoversikt Regnskapet 688 481 0
UiA - muntlig info Dekan Frank Reichert UiA - muntlig info Dekan Frank Reichert via Telefon 158 000 0

Sum innkjøp FoU-tjenester 846 481 0

1.3. Utstyr 
Leie eller anskaffelse av prosjektspesifikt utstyr føres her. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal 
spesifiseres. 

1.3. Utstyr 
Leie eller anskaffelse av prosjektspesifikt utstyr føres her. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal 
spesifiseres. 

1.3. Utstyr 
Leie eller anskaffelse av prosjektspesifikt utstyr føres her. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal 
spesifiseres. Kr

Sum utstyr 0

1.4. Andre driftskostnader
Her føres direkte prosjektrelaterte kostnader, det vil si utgifter til varer og tjenester knyttet til prosjektet. 
Kostnader oppstått hos partnere i utlandet, innkjøp av FoU fra utlandet og fra norsk næringsliv som ikke 
er partner i prosjektet. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal spesifiseres.

1.4. Andre driftskostnader
Her føres direkte prosjektrelaterte kostnader, det vil si utgifter til varer og tjenester knyttet til prosjektet. 
Kostnader oppstått hos partnere i utlandet, innkjøp av FoU fra utlandet og fra norsk næringsliv som ikke 
er partner i prosjektet. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal spesifiseres.

1.4. Andre driftskostnader
Her føres direkte prosjektrelaterte kostnader, det vil si utgifter til varer og tjenester knyttet til prosjektet. 
Kostnader oppstått hos partnere i utlandet, innkjøp av FoU fra utlandet og fra norsk næringsliv som ikke 
er partner i prosjektet. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal spesifiseres. Kr
Revisjon og regnskap (50%)Revisjon og regnskap (50%)Revisjon og regnskap (50%) 38 475 7695
husleie (50%)husleie (50%)husleie (50%) 25 750 5150
Sum andre driftskostnader 64 225 12845

Totale kostnader i prosjektet denne periode Totale kostnader i prosjektet denne periode Totale kostnader i prosjektet denne periode 1 434 206 12845


