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Saken gjelder:
I forbindelse med overdragelse av virksomheten ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen,
KHiB, til Universitetet i Bergen skal det etableres en åpningsbalanse.
Åpningsbalansen stilles opp i oppstillingsplanen for balanse i årsregnskapet i tråd med statlig
regnskapsstandard og signeres av samtlige styremedlemmer. Styret skal videre gi separat
erklæring knyttet til åpningsbalansen. Erklæringen skal signeres av alle styrets medlemmer.
Signert åpningsbalanse med dokumentasjon sendes departementet for validering.
Departementet gjennomgår og påtegner åpningsbalansen som blir returnert til institusjonen.
I saken redegjøres det for åpningsbalansen, og styret vil i møtet signere nevnte dokumenter.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner åpningsbalansen pr 01.01.2017 for Universitetet i Bergen.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør
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Åpningsbalanse mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og
designhøgskolen
Bakgrunn
Kongen vedtok i statsråd den 17. juni 2016 overdragelse av virksomheten ved Kunst- og
designhøgskolen i Bergen, KHiB, til Universitetet i Bergen med virkning fra 1. januar 2017.
På overdragelsestidspunktet skal det etableres en åpningsbalanse.
Krav til åpningsbalansen er fastsatt i Statlige Regnskapsstandard (SRS) 17 1:
Åpningsbalansen skal gi et dekkende bilde av virksomheten eiendeler, forpliktelser og
eventuelle virksomhetskapital. Den skal være basert på pålitelig informasjon, være
fullstendig samt være tilstrekkelig dokumentert.
Åpningsbalansen skal stilles opp i oppstillingsplanen for balanse i årsregnskapet jf SRS 1 og
signeres av samtlige styremedlemmer.
Kunnskapsdepartementet anbefaler at styret foretar en vurdering av åpningsbalansens
verdier for hver regnskapslinje og av åpningsbalansen som helhet. Formålet er å sikre at
åpningsbalansen gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser, og
utrykker det riktige økonomiske grunnlaget for virksomhetens videre aktivitet.
Styret skal videre gi separat erklæring knyttet til åpningsbalansen. Erklæringen skal signeres
av samtlige styremedlemmer.
Signert åpningsbalanse med dokumentasjon skal sendes departementet for validering.
Departementet gjennomgår og påtegner åpningsbalansen som blir returnert til institusjonen.
Vurdering av åpningsbalanse mellom UiB og Kunst- og designhøgskolen
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for etablering av åpningsbalanser. I
disse er det tatt utgangspunkt i fusjoner mellom statlige universiteter og høyskoler.
Virksomhetsoverdragelse er en enklere prosess enn en fusjon og dette har vært førende for
UiBs måte å håndtere dette på.
Både UiB og KHiB har ført periodisert regnskap etter SRS og overdragelsen er ført etter
kontinuitetsmetoden. Universitetsdirektøren vurderer det ikke å være avvik fra dette.
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SRS – Statlig regnskapsstandard fastsatt av Finansdepartementet
SRS 1: Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse

SRS 17: Anleggsmidler

2

Det er innhentet råbalanse fra KHiB og denne er sammenstilt med UiBs råbalanse. Begge
institusjonene har ført etter Finansdepartementets kontoplan på 3 siffernivå. Dette gjør at
postene i råbalansene enkelt kan sammenstilles.
Det er gjennomført en vurdering av vesentlige balanseposter pr 31.12.16 fra KHiB.
Vesentlige balanseposter er innkjøp av brukerutstyr til nytt bygg, forskuddsbetalt husleie for
1. kvartal 2017 og fordringer knyttet til forskuddsbetalt brukerutstyr til nytt bygg. Store deler
av innestående på bank og avregning med statskassen knyttes i hovedsak til innbetalinger til
brukerutstyrsbevilging. Annen kortsiktig gjeld vedrører midler øremerket Program for
kunstnerisk utviklingsarbeids (PKU) stipendiatprogram og prosjektprogram.
KHiB har på overdragelsestidspunktet ingen virksomhetskapital. Leverandørgjeld ble bygget
ned i forbindelse med overdragelsen og var pr 31.12.16 kr 0.
Forpliktelser på husleieavtaler er overdratt til UiB.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Arbeidet med etablering av åpningsbalansen mellom UiB og KHiB tar utgangspunkt i
Kunnskapsdepartementets retningslinjer for etablering av åpningsbalanser. Som følge av at
en virksomhetsoverdragelse er enklere prosess enn en fusjon har arbeidet vært tilpasset
dette.
KHiB har i forkant av overdragelsen arbeidet med balansen slik at gjenværende
balanseposter er oversiktlige.
Med bakgrunn i dette vurderes åpningsbalansen å gi et dekkende bilde av virksomhetens
eiendeler og forpliktelse, og uttrykker det riktige økonomiske bilde av virksomhetens videre
aktivitet.
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Ledelsespåtegning knyttet til åpningsbalansen pr 1. januar 2017
Åpningsbalansen pr 1. januar 2017 for Universitetet i Bergen er utarbeidet i forbindelse med
Universitetet i Bergen sin overdragelse av Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
Åpningsbalansen er utarbeidet i henhold til kravene i de statlige regnskapsstandardene SRS.
Etter vår oppfatning gir åpningsbalansen for Universitetet i Bergen et rettvisende bilde av
eiendeler, gjeld og statens kapital ved institusjonen. Den er basert på pålitelig informasjon, er
fullstendig og tilstrekkelig dokumentert. Åpningsbalansen gir på dette grunnlag et dekkende
bilde av Universitetet i Bergen økonomiske stilling.
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