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BIOTEKNOLOGIRÅDET

Org. nr.: 980633446

Riksrevisjonens beretnin g
Uttalelse om årsregnskapet
Riksrevisjonen har revidert Bioteknologirådets årsregnskap for 2015. Ârsregnskapet består
av ledelseskommentarer og oppstilling av bevilgnings- og artskontorapportering med noter
per 31.12.15.

rksom hetsledelsens a nsva r for å rsreg nska pet
Virksomhetens ledelse er ansvarlig for at årsregnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar
med regelverk for statlig økonomistyring i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen
finner nØdvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Vi

Riksrevisjonens oppgaver og plikter
Riksrevisjonens oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på
bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov og instruks om
Riksrevisjonen og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI). Disse
standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å
oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene
og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar
revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for virksomhetens utarbeidelse av
et regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening
om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en
vurdering av hensiktsmessigheten av regnskapspolicyene som er brukt, samt en vurdering
av presentasjonen av årsregnskapet.

Etter Riksrevisjonens oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår modifiserte konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold
Revisjonen viser at Bioteknologirådet har betalt husleie for tre kvartal i 2015. Dette
skyldes at Bioteknologirådet tidligere år har forskuddsbetalt husleie for 1. kvartal. For
20L5 utgjør dette kr t24 154 som er betalt i januar 2016.I tillegg viser revisjonen at
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Bioteknologlrådet har utsatt utbetaling av refusjoner på til sammen kr 239 261 som
gjelder for 2015. Dette medfører at regnskapslinje "andre utbetalinger til drift" i oppstilling
av artskontorapporteringen viser til sammen kr 363 415 for lite. Bioteknologirådet har gitt
informasjonen i note 2.
Bioteknologirådet har feilaktig ført utgifter knyttet til ådige lisenser pålydende kr 65 495
som utbetaling til investeringer. Dette skulle vært regnskapsført under regnskapslinje
"andre utbetalinger til drift". Informasjonen er gitt i note 3.

I 2OI4 fikk Bioteknologirådet utbetalt for mye refusjoner fra

NAV med kr 43 B2O. Disse er
tilbakebetalt i 2015, men ble ført i kontantregnskapet for 20L4. Dermed viser oppstilling
av artskontorapporteringen for mye under regnskapslinje "utbetalinger til lønn".

Konklusjon med forbehold
Etter Riksrevisjonens mening gir Bioteknologirådets årsregnskap, med unntak av forhold
som er beskrevet i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold", i det alt vesentlige
et rettvisende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter i 2015
og av mellomværende med statskassen per 31.12.15, isamsvar med regelverk for statlig
økonomistyring.

Uttalelse om øvr¡ge forhold
Konklusjon knyttet til administrativt regelverk for økonomistyring
Basert på vår revisjon av årsregnskap og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens
disponering av bevilgningene er i strid med administrativt regelverk for økonomistyring

Oslo; 25.05.2016
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