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Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for 2015 - Universitetet i Agder

Universitetet i Agder mottok 31. mai 2016 revisjonsberetning for 2015 uten merknader til
det avlagte regnskapet. Universitetet sendte 15. juli 2016 brev til departementet med kopi
til Riksrevisjonen der det ble orientert om at universitetet hadde avdekket feil i 2015 -
regnskapet knyttet til timeføring på eksterne prosjekter. Dette har medført at
balanseposten "ikke inntektsført bevilgning og bidrag" er for høy og at regnskapslinjen "inntekt
fra tilskudd og overføringer" er for lav. På bakgrunn av denne informasjonen kan derfor
ikke Riksrevisjonen stå ved konklusjonen i beretning av 31. mai 2016 om at regnskapet i
det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av virksomhetens samlede tildeling og resultat
for 2015 og av eiend eler og gjeld per 31. 12.15.

Ledelsen bes også iverksette nødvendige tiltak for å sikre at alle som har mottatt det
tidligere offentliggjorte regnskapet er informert om situasjonen og at revisjonsberetning
av 31. mai 2016 ikke benyttes sammen med det avlagte regnskapet.

Med dette tilbakekalles revisjonsberetning av 31. mai 2016 som bes returnert i original.
Ny revisjo nsberetning av 14 . september 2016 er vedlagt dette brevet.

Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand

avdelingsdirektør
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