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Universitetsdirektøren legger med dette frem tertialregnskapet for 2. tertial. Samtidig gir
saken en orientering om endrede krav for regnskapsrapportering og om de konsekvenser
dette har bade for arsrapportering pr 31112-2014 og for delarsrapportring pr. 2. tertial, 31182014.

Endrede rapporteringskrav

for årsrapportering

fra og med 2014

Finansdepartementet har fastsatt nye standarder for arsrapport og arsregnskap i statlige
virksomheter. Dette er gjort gjennom endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten
av 18.sept.2013 (Bestemmelsene). Den viktigste endringen er at statlige virksomheter skal
avlegge en arsrapport med en felles overordnet struktur og at styrets beretning og
arsregnskapet skal signeres av styret. Dette innebærer at arsrapporten vil erstatte rapport og
planer fom arsrapporteringen for 2014. Arsrapport (2014-2015) skal sendes elektronisk til
Kunnskapsdepartementet innen 15. mars 2015 og vil bli publisert pa departementets
nettsider.

Arsrapporten skal jf nye bestemmelser

IV.
V
VI.

ha følgende struktur:

Styrets beretning
Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Arets aktiviteter og resultater
Styring og kontroll i virksomheten
Vurdering av framtidsutsikter
Arsregnskap

1. Styrets beretning
Styrets beretning skal signeres av hele styret. og bør inneholde:
Styrets overordnede vurdering av de samlede resultater, ressursbruk og
måloppnåelse for 2014
Kort omtale av de sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig
innvirkning pa oppnadde resultater
En overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2015
Styrets overordnede vurdering av insfitusjonens muligheter og utfordringer fremover
2. Introduksbn til virksomheten o hovedtall
Hensikten med dette kapillet er à presentere virksomheten for andre lesere av årsrapporten
enn departementet og virksomheten selv. Introduksjonen bør inneholde omtale av
virksomheten og samfunnsoppdrag, omtale av organisasjonen, samt presentasjon av
utvalgte hovedtall for virksomheten.
Av hovedtall anbefaler Kunnskapsdepartementet at det minimum oppgis antall ansatte. total
omsetning og statlig finansiering og antall studenter

Arets aktiviteter o resultater
Dette er hovedkapitlet i årsrapporten, og skal inneholde resultater, analyse og
vurderinger av maloppnåelse. Kapitlet erstatter rapportdelen i dagens rapport og planer.
Resultatrapporteringen
skal deles inn etter virksomhetsmål.
Institusjonen skal presentere
resultater på styringsparametre,
analysere resultatene og gi en vurdering av
maloppnåelsen, Hovedfunn I gjennomførte evalueringer skal orntales
St rin o kontroll i virksomheten
Hensikten med dette kapitlet er at departementet får et grunnlag for å vurdere om
insfitusjonen har god styring og tIlfrecisstillende kontroll. Departementet ber derfor om en
overordnet vurdering av intern kontrollen, og om supplerende informasjon om enkeRe forhold
knyttet til styringen og/eller kontroll i virksomheten når dette er vesentlig informasjon for
departementet. Dette er et nytt krav sam følger av den nye standarden. Rapportering pa
føringer som er gitt i årets tildelingsbrev skal også tas med i dette kapitlet.

Vurderin av framtidsutsikter
Dette kapitlet erstatter plandelen av ticiligere rapport og planer og skal inneholde
den fremfidsrettede delen av årsrapporten, jf. økonomireglementet § 9 som stiller krav om
pIanlegging I både ettang og flerårig perspektiv.
Kapitlet skal inneholde planer med virksomhetsmål og budsjett. I tillegg ber departementet
om at universIteter og høyskoler rapporterer om utdanningskapasilet og om større
investeringsprosjekter.

Arsreqnskap
Arsregnskapet for 2014 er en del av årsrapporten og skal signeres av styret. Arsregnskapet
skal leveres elektronisk via DBH senest 15.februar 2015.
Fristen for å avgi arsreanskapet innebærer at RiksrevIsjonens arbeid med revisjon ikke er
avsluttet. Departementet forutsetter at styret uansett sørger for rutiner som sikrer at
regnskapet avgIs tead med regelverket.

Endrede krav til delårsrapportering

fom 2. tertial 2014

I brev fra Kunnskapsdepartementet om delarsrapportering 2, tertial 2014: inforrneres om at
regnskapet skal presenteres samsvar med fastsatte oppstillingsplaner.
Delårsrapporteringen pr. 2. tedial skal inneholde følgende obligatoriske elementer
Ledelseskomrnentarer
Egenerklæring om styring og kontroll
Bevilgningsoppstillina
Virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet
Nytt denne gang er at også ledelseskommentarene

skal signeres av styret før det leveres.

I tillegg skal Styret avgi en egenerklæPng om styrIng og kontroll som bekrefter at
institusjonen overholder lover og regler. I egenerklæringen skal Styret bekrefte at intitusjonen
har et fungerende og dokumentert Intemkontrollsystem, og at det er foretatt
risikovurderinger.
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pr. 31/8-2014 inkludert

En slik erklæring er for delarsrapporteringen

Tertialregnskap

for Universitetet

ledelseskommentarene.

i Bergen pr. 2. tertial 2014 —hovedtrekk

Regnskapet viser et driftsoverskudd etter andre tertial pa 4,8 mill, kroner og er 58 mill
høyere enn budsjettert pa minus 53 mill. Dette skyides at driftsinntektene ble høyrere enn
planlagt.
Etter andre tertial er overføringen av KO-midler 110,6 mill, kroner, som er 61.1 rrUI. kroner
lavere enn andre terhal 2013. Overforingen har en svak økning siden 31 12.2013 med 4.8
mill. kroner.
Inntektene for bidrags- og opperagsaktiviter (BOA) blir bokfert når aktiviteten blir
gjennomført. Inntektsutviklingen viser høyere aktivitet med 23 mill. kroner (økning på 5%)
enn etter andre fertra) 2013 Det er NFR og andre statlige forvaltningsorgan som står for den
økte aktiviteten mens anc.re bidragsytarar star for el negativ aktivitetsutyikling
Balansen og kontantstromsanslysen viser at universitetets likviddet er god. r-Iriskuddet på
universitetets konsernkonnu og øvrige bankkonti er 847 mill, kroner, en nedgang på 35 milL
kroner siste år, og en nedgang på 60 mill, kroner fra 31.12.13 Virksomhetskapitalen er
uendret fra arsregnskapet 2013.
Samlet vurderes den økonomiske situasjonen som solid i regnskapsmessig forstand etter
andre tertial, og det er god kontroll i økonomistyringen for institusjonen samlet.
Med disse kommentarene

fremmes

følgende forslag til:
Vedtak:

Universitetsstyret

tar de endrede

Universtetsstyret

godkjenner

rapporteringskravene

tertialregnskapet

2. tertial.

11.09.14 /KrAhrine Levin
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inklusiv

til etterretning.
ledelseskommentarene

for

