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Kunnskapsdepartementet

    

Tema for denne presentasjonen

• Om nye SRS-er fra 1. januar 2016
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Kunnskapsdepartementet

    

SRS 1 Oppstillingsplaner for 
resultatregnskap og balanse

• Resultatregnskapet
– Gevinst ved avhending av anleggsmidler er ikke 

lenger en egen regnskapslinje (presenteres i linje 
RE.6 og spesifiseres i eget avsnitt i note 1)

– Inntekter fra eierandeler i selskaper mv. er tatt ut 
(presenteres i avsnittet finansinntekter og 
finanskostnader og spesifiseres i note 6)

– Avsnittet Periodens resultat er tatt ut og satt inn i 
avsnittet Avregninger og disponeringer som egen 
regnskapslinje

– Avsnittet Avregninger betegnes nå Avregninger og 
disponeringer. Avsnittet inkluderer disponering av 
periodens resultat som skal spesifiseres i note 8.
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Kunnskapsdepartementet

    

SRS 1 Oppstillingsplaner for 
resultatregnskap og balanse

• Balansen – eiendelssiden

– Egen regnskapslinje for immaterielle eiendeler 
under utførelse (spesifiseres i note 4)

– Egen regnskapslinje for infrastruktureiendeler 
(spesifiseres i note 5)

– Regnskapslinjen beredskapsanskaffelser er tatt ut
– Regnskapslinjen forskudd til leverandører er tatt ut 

(spesifiseres i note 14)
– Regnskapslinjen varebeholdninger har fått nytt 

navn beholdning av varer og driftsmateriell 
(spesifiseres i note 12)
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SRS 1 Oppstillingsplaner for 
resultatregnskap og balanse

• Balansen – gjeldssiden I
– Nytt avsnitt med betegnelse statens kapital som 

inkluderer virksomhetskapital, avregninger og 
statens finansiering av immaterielle eiendeler og 
varige driftsmidler. 

– Avsnittene innskutt virksomhetskapital og opptjent 
virksomhetskapital er slått sammen til ett avsnitt 
betegnet virksomhetskapital (spesifiseres som før i 
note 8)

– Avsnittet avregning med statskassen har fått nytt 
navn avregninger
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SRS 1 Oppstillingsplaner for 
resultatregnskap og balanse

• Balansen – gjeldssiden II

– Regnskapslinjen ikke inntektsført bevilgning, 
tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) er 
flyttet til kortsiktig gjeld (ny referanse er DIII.05), 
men skal fortsatt spesifiseres i note 15 del II

– Forpliktelsen ikke inntektsført bevilgning knyttet til 
anleggsmidler er flyttet til avsnittet statens kapital 
og betegnes statens finansiering av immaterielle 
eiendeler og varige driftsmidler (ny referanse 
CIII.01, tidligere referanse DI.1), og skal som 
tidligere spesifiseres i notene 4 og 5
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SRS 2 Kontantstrømoppstilling

• Endringer i standarden:
– standarden gjelder ikke for bruttobudsjetterte 

virksomheter 
– kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

betegnes nå kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
• Endringer i oppstillingen:

– eget avsnitt for overføringer
– innbetaling og utbetaling av renter er flyttet til 

avsnittet for investeringsaktiviteter
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SRS 3 Prinsippendring, estimatendring 
og korrigering av feil

• Definisjon og omtale av særlige poster er tatt ut av 
standarden

• Vesentlige endringer i regnskapsestimat i inneværende 
periode skal omtales i note til virksomhetsregnskapet
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SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter

• Punkt 29 i den forrige utgaven av SRS 9 er opphevet, 
og det skal alltid resultatføres en gevinst eller 
tapsberegning ved salg av anleggsmidler

• Omtalen av regnskapsføring av innkrevingsvirksomhet 
og andre overføringer til statskassen er flyttet til SRS 
10
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SRS 10 Inntekt fra bevilgninger
• Kravet om at inntekt fra bevilgninger skal resultatføres 

i regnskapsåret når virksomheten kontrollerer 
tilgangen, er opphevet

• Prinsippet om motsatt sammenstilling skal benyttes 
gjennom hele året, også ved årsslutt

• Motsatt sammenstilling innebærer at inntektene skal 
resultatføres i takt med kostnadene

• Universiteter og høyskoler anses å ha opptjent den 
årlige bevilgningen og tilsvarende tilganger ved 
årsslutt – hvoretter bevilgningen skal resultatføres i sin 
helhet

• Inntekter fra bevilgninger og tilsvarende som benyttes 
til immaterielle eiendeler og varige driftsmidler som 
skal balanseføres, skal behandles etter 
forpliktelsesmodellen
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SRS 11 Anleggskontrakter

• Det er ingen materielle endringer i standarden
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SRS 12 Beholdninger av varer og 
driftsmateriell

• Standarden gjelder både beholdninger av varer og 
driftsmateriell

• På regnskapslinjen varekostnader i resultatregnskapet 
skal det bare presenteres kostnader knyttet til varer 
som selges (RE.9)
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SRS 13 Leieavtaler

• Standard leiekontrakter under den statlige 
husleieordningen som forvaltes av Statsbygg, skal 
klassifiseres som operasjonelle leieavtaler
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SRS 17 Anleggsmidler

• Beredskapsanskaffelser skal klassifiseres etter sin art
• Vi har beholdt beregningen av renter på investert 

kapital, jf. note 6 selv om det er tatt ut av standarden
• Dekomponering skal vurderes for store anleggsmidler 

som består av flere komponenter med ulik utnyttbar 
levetid, jf. punkt 28 i standarden

• Omtale av samlet balanseføring av driftsmidler som 
gruppe er tatt inn i standarden, jf. punkt 33

• Åpningsbalansen skal godkjennes av overordnet 
departement, jf. punkt 66
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Kunnskapsdepartementet

    

SRS 19 Usikre forpliktelser og betingede 
eiendeler

• Omtalen av sluttvederlag er flyttet til SRS 25 Ytelser til 
ansatte, ellers er det ingen materielle endringer
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SRS 25 Ytelser til ansatte

• Ytelser til ansatte er alle former for vederlag som 
utbetales av en virksomhet som motytelse for arbeid 
som utføres av ansatte, eller for fratredelse

– Lønn og trygdeavgifter
– Ferie og sykefravær med lønn
– Ikke-monetære ytelser for nåværende ansatte
– Sluttvederlag
– Pensjonsytelser

• Verdien av opparbeidet fleksitid skal kostnadsføres og 
avsettes som kortsiktig gjeld i balansen, jf. punkt 18

Økonomiseminar oktober 
201616


	Økonomiseminar for �UH-sektoren
	Tema for denne presentasjonen
	SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
	SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
	SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
	SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse
	SRS 2 Kontantstrømoppstilling�
	SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil
	SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter�
	SRS 10 Inntekt fra bevilgninger�
	SRS 11 Anleggskontrakter�
	SRS 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell
	SRS 13 Leieavtaler�
	SRS 17 Anleggsmidler�
	SRS 19 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
	SRS 25 Ytelser til ansatte�

