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BRUK INNENFOR EKSISTERENDE ORDNING

1. Bakgrunn

Forsvarsdepartementet (FD) viser til skriv fra Finansdepartementet (FIN) av 11.
desember 2014.

2.  Merknader til høringsspørsmålene

Spørsmål 2a;Fremtrer avsnittet i «statens kapital» som en hensiktsmessig, overordnet
betegnelsepå «egenkapitalen» i statlige virksomhetsregnskap?

For et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter kan man vurdere om begrepet
"virksomhetskapital" er en bedre betegnelse på egenkapitalen enn "statens kapital",
fordi nettobudsjetterte virksomheter skal kunne disponere et eventuelt positivt
årsresultat samtidig som de har ansvaret for å dekke eventuelle underskudd for egen
virksomhet. FD mener imidlertid at fordi de av våre virksomheter dette angår er heleid
av staten, er det likevel hensiktsmessig å bruke «statens kapital» både fordi det er
dekkende og fordi vi oppnår en ensartet oppstilling

Spørsmål 3a;Er det hensiktsmessig at krav til utarbeidelse av kontantstrømoppstilling som
del av virksomhetsregnskapet utgår for bruttobudsjetterte virksomheter?

FD forstår spørsmålet slik at et absolutt krav om kontantstrømoppstilling bortfaller,
men at det er åpent for å inkludere en slik oppstilling dersom virksomheten mener det
fortsatt er hensiktsmessig. FD mener at det kan være av nytte å sette opp en
kontantstrømoppstilling for å kunne avstemme det periodiserte virksomhetsregnskapet
mot kontantregnskapet også for bruttobudsjetterte virksomheter. FD mener derfor at
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det fortsatt bør være åpent for å sette opp en kontantstrømoppstilling til
virksomhetsregnskapet også for bruttobudsjetterte virksomheter dersom overordnet
departement eller virksomheten ønsker det, så lenge man følger reglene for oppstilling
i SRS 2.

3. Konklusjon

FD finner de foreslåtte endringene i SRS 1, 2, 9 og 10 i all hovedsak som
hensiktsmessige. FD støtter også å gjøre SRSene obligatoriske for virksomheter som
fører, eller er i ferd med å innføre et periodisert virksomhetsregnskap. Dette vil gjøre
oppfølging og kontroll med regnskapene i forsvarssektoren mer transparent og enklere,
samt at det vil gjøre det mulig å sammenligne resultater i og på tvers av sektorer. Dette
vil også gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre økonomiutdanning for sektoren,
samt at det vil gjøre det betydelig enklere å flytte personell med denne kompetansen
mellom virksomheter.

Det vil være mulig å innføre SRSene fra 1. januar 2016 for de største virksomhetene i
forsvarssektoren, under forutsetning av at vi får en rask beslutning om dette fra
Finansdepartementet. På grunn av behov for tid til forberedelser for overgang til SRS,
må imidlertid FD ta forbehold om søknad om utsettelse til 1. januar 2017 for enkelte av
virksomhetene.
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