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Revisjon

av regnskap

og budsjettdisponering

for Høgskolen

i Lillehammer

2015

Riksrevisjonen har revidert årsregnskap for Høgskolen i Lillehammer for 2015 og
kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.
Vår oppgave er ifølge lov av 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 9, jf. instruks om
Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004 § 3 , å kontrollere om regnskapet gir et riktig
bilde av den øko nomiske virksomheten, herunder:
a) bekrefte at regnskapene

ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og

b) kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er
akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.
Revisjonen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen
standarder for offentlig revisjon (ISSAI).
a- I

Årsregnskapet,

og internasjonale

jf. Revis jonsberetning

I og med at det avlagte regnskapet har avvik i forhold til statlige
regnskapsstandarder
(SRS) , har vi avgitt følgende konklusjon med forbehold :
Etter Riksrevisjonens mening gir årsregnskap for Høgskolen i Lillehammer, med
unntak av virknin gen av forholdet som er omtalt i avsnittet "Grunnlag for
konklusjon med forbehold" i beretningen , i det alt vesentlige et rettvisende bilde
av virksomhetens samlede tildeling og resultat for 2015 og av eiendeler og gjeld
per 31.12. 20 15, i samsvar med regel verk for statlig økonomistyring, herunder
statlige regnskapsstandarder
(SRS).
b- I

Dis ponering av bevilgningene,

jf. Revisjonsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger
som 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.
b - II

Postadresse
Postboks 8130 Dep
0032 Oslo

Vi har ikke revidert saksforhold som berører virksomheten
merknad er til de øvrige d isposisjonene.

Kontoradresse
Pilestredet 42
0167 Oslo

Telefon
+47 22 24 10 00

Telefaks
+47 22 24 10 01

E- post/Internett
postmottak@ riksrevisjonen.no
www.riksrevisjonen.no

og har følgelig ingen

Bankkonto
7694 05 06774

Org.nr.
974760843
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Etter fullmakt

Jan Fredrik Lied
fung. ekspedisjonssjef
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