Partnerskabsmøde i C2CCC
26‐27 februar 2020.

Finn Bertelsen: finber@rm.dk

Økonomi C2CCC
Udbetaling Fase 1.

Så skulle der ‐ langt om længe
være udbetalt penge for fase 1.
Hvis de ikke er modtaget, vil jeg gerne have besked.

Sammen med udbetalingen, følger der
så nogle kommentarer/retningslinjer
med !!
Det vil ikke længere være tilladt for os, at bruge timenormen på 1720 timer pr. år.
Vi skal nu ( fra 1. januar 2020) til at lave timesedler for ALLE måneder i hele året. (også
for de måneder hvor der ikke arbejdes med C2CCC ).
Dette gælder for alle, som arbejder mere end 2 dage om måneden i projektet.
(Gennemsnit i løbet af kalenderåret)
Der er ingen ændring i forhold til personer med deltidskontrakter, og dem der
arbejder kortere tid.

Og så kan der alligevel være ændringer
i forhold til dem på deltidskontrakter
Når der laves deltidskontrakter, så skal perioden gælde for hele projekt perioden. –
eller som minimum for et år af gangen.
Hvis dette ikke giver mening, henvises der til at der skal laves timesedler.
I regnskabet ønskes der kun én linje pr. medarbejder pr. år.
Og HUSK deltidskontrakter er tidligst gældende fra det tidspunkt de er skrevet under !

Øvrige kommentarer til regnskabet !
Der ønskes engelske posteringstekster.

I forhold til rejseomkostninger, så ønskes det, at rejseomkostningerne til de
enkelte aktiviteter, samles på én linje i regnskabet. Ligeledes ønsker det, hvis der
rejses ofte til samme destination, at dette oplyses på en linje i regnskabet.
Rejseomkostninger til personer, hvor der ikke er medtaget løn på personen, hører
til under ”andre omkostninger” ‐ ”Other”.

Regnskab 2019
Regnskabsmateriale oploades som hovedregel i MidtRum.
Undtaget er personfølsomme oplysninger, herunder lønsedler og andre bilag med
personnumre. Personfølsomme oplysninger sendes som sikker post til
coast.to.coast@ru.rm.dk
Hvis det ikke er ordnet, så vil jeg gerne have materialet hurtigst muligt, så jeg kan få
det samlede regnskab færdig.
Regnskabet skal først videre til EU/EASME sammen med 2020 regnskabet.

Estimat pr. 30/11 ‐ 2019
Estimat for costs for the period 01.11.2016 to 30.11.2019

EURO
Estimeret forbrug
TOTAL
Overhead, 7 %
NET COSTS
Budget P1 and 11 month

Direct
personnel
costs

Travel and
subsistence
costs

External
assistance
costs

Durable
goods:
equipment
costs

Durable
goods:
prototype
costs

Consumables

Other costs

3.420.108

191.944

2.149.871

2.710

114.633

22.439

113.226

3.484.758

208.115

2.242.330

1.335

104.197

9.119

99.925

64.650

16.171

92.459

-1.375

-10.436

-13.320

-13.301

NET COSTS
Variance
+ = brugt MINDRE end budgettet

TOTAL
6.014.931
421.045
6.435.976
6.149.780
430.485
6.435.976
134.849

Periode 3 ‐ Budgettet
Budgettet for 3. skal nu snart planlægges mere detaljeret.
Dette arbejde starter til sommer, og skal være på plads i løbet af efteråret.
Dette bare til info, jeg sender flere oplysninger ud senere.

