6 Årsregnskap
6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016
Formål
NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik
det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Etatens virksomhet er hjemlet i Lov om det frie
varebytte i EØS (EØS‐vareloven) av 12 april 2013.
NAs rolle er å sikre internasjonal tillit til varer og tjenester. Dette gjøres ved at vi som medlemmer av
internasjonale akkrediteringsavtaler kan sikre kvaliteten på sertifikater, inspeksjonsrapporter og
laboratorieresultater utført av akkrediterte organisasjoner i Norge.
Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings‐ og fiskeridepartementet.
Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, med tilhørende
rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra Nærings‐ og fiskeridepartementet. Jeg mener
regnskapet gir et dekkende bilde av NAs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter,
eiendeler og gjeld.
Vurderinger av vesentlige forhold
I 2016 har NA disponert tildelinger på utgiftssiden à kroner 52 378 000, jf. bevilgningsrapporteringen
og note A. Mindreutgiften for post 01 driftsutgifter ble kroner 2 166 323. Det er innbetalt kroner
42 868 696 i gebyrer og andre inntekter, det vil si kroner 1 563 304 mindre enn det Nærings‐ og
fiskeridepartementet har fastsatt som inntektskrav. Etter justering for mindreinntekter på post 01
har NA en reell innsparing på kroner 603 000 som søkes overført til neste år på post 01 i henhold til
beregninger i note B.
NA er omfattet av nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten som innebærer at merverdiavgift
ikke belastes virksomhetens kapittel, men belastes felleskapittel 1633 i statsregnskapet. For 2016 har
NA belastet kapittel 1633 med kroner 612 967.
Artskontorapporteringen viser at rapporterte utgifter til drift og investeringer summerte seg til
kroner 50 211 677. Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter beløp seg til kroner 24 961 493 mot kroner
23 599 816 i 2015. Økningen skyldes dels økning i antall årsverk, jf. opplysninger i note 2, generell
lønnsvekst, økning i pensjonsutgifter som følge av endring av bokføringsprinsipp, samt en reduksjon i
refusjoner fra Folketrygden. Lønnsandel av driftsutgifter er i underkant av 50 %. Det er relativt lavt i
en statlig virksomhet, og har sammenheng med at NA leier inn teknisk bistand ved gjennomføring av
akkrediteringsprosjekter. Innleie av slik bistand viderefaktureres i sin helhet akkreditert organisasjon
eller søker, og inngår i Viderefakturerbare utlegg, jf. oversikt over andre utbetalinger til drift note 3.
Viderefakturerbare utlegg beløp seg til kroner 18 623 963 i 2016. Det er en liten økning fra 2015 på
1,6 %, hvilket har sammenheng med det økte aktivitetsnivået. 37,1 % av NAs driftsutgifter i 2016 er
viderefakturerbare. I juli 2015 etablerte NA seg i Lillestrøm. Husleie og tilhørende utgifter har økt i
2016 som følge av et helt driftsår i egne kontorlokaler. Kjøp av fremmede tjenester som
konsulentbistand og lignende er betraktelig redusert i 2016. Dette skyldes bortfall av flyttekostnader
samt reduksjon i IT‐aktiviteter. Øvrige driftsutgifter er forholdsvis stabile.
Utgifter til investeringsformål har gått betraktelig ned i 2016 sammenlignet med 2015. Dette må også
sees i sammenheng med utgifter NA pådro seg i forbindelse med etableringen i Lillestrøm 2015.
Artskontorapporteringen viser at rapporterte driftsinntekter beløp seg til kroner 42 868 696.
Innbetalinger fra gebyrer beløp seg til kroner 23 575 989 i 2016, mot kroner 22 207 562 i 2015, jf.
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note 1. Dette skyldes økt aktivitetsnivå samt endring i forskrift om gebyrer for NAs tjenester.
Endringen medførte økning av NAs timepris fra kroner 1385 til 1425 som er i tråd med forventet
kostnadsvekst. Innbetalinger av viderefakturerte utlegg i forbindelse med akkrediteringsprosjekter
utgjorde kroner 18 059 545 i 2016, mot kroner 17 173 620 i 2015. Økningen er et resultat av høyere
aktivitetsnivå. NA har ikke lenger forpliktelser på internasjonale bistandsprosjekt. Derfor bortfall av
slike inntekter i 2016.
Mellomværende med statskassen utgjorde pr 31.12.16 kroner 1 512 271. Oppstillingen av
artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av. Foruten
rapportert mellomværende har NA en leverandørgjeld på kroner 2 110 030 samt utestående
kundefordringer på kroner 1 319 979. Dette framkommer derfor ikke som utgifter/innbetaling i
årsregnskapet, jf. opplysninger om avregning med statskassen i note 5.
Tilleggsopplysninger
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for NA. Årsregnskapet er ikke ferdig
revidert per d.d., men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2017. Beretningen
er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli
publisert på NAs nettsider så snart dokumentet er offentlig.
Lillestrøm, 6. mars 2016

Inger Cecilie Laake
Fungerende direktør
Norsk akkreditering
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Prinsippnote til årsregnskapet
Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i
bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i henhold til krav i
bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R‐115 av
november 2016 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
a.
b.
c.
d.

Regnskapet følger kalenderåret
Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings‐ og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene,
men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til
hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen “Netto rapportert til
bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene.
NA er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt.
3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året men har en trekkrettighet
på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til
nytt år.
Bevilgningsrapporteringen
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og
en nedre del som viser beholdninger NA står oppført med i kapitalregnskapet.
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som NA har rapportert til statsregnskapet. Det stilles
opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet NA har fullmakt til å disponere. Kolonnen
samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto
(kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser NA står oppført
med i statens kapitalregnskap.
Artskontorapporteringen
Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser
eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser
regnskapstall NA har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige
virksomheter. NA har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke
inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.
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6.2 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016
Utgiftskapittel

Kapittelnavn

0903

Norsk akkreditering

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

Post

Posttekst

Note

Samlet tildeling

Regnskap 2016

Merutgift (‐) og
mindreutgift

01

Driftsutgifter

A, B

52 378 000

50 211 677

2 166 323

01

Driftsutgifter
52 378 000

50 824 644

Samlet tildeling

Regnskap 2016

Merinntekt og
mindreinntekt (‐)

44 432 000

42 868 696

‐1 563 304

612 967

Sum utgiftsført

Inntektskapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift

B

3 486 136

Sum inntektsført

44 432 000

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

46 354 832
4 469 812

Kapitalkontoer
60087501

Norges Bank KK /innbetalinger

60087502

Norges Bank KK/utbetalinger

709413

Endring i mellomværende med statskassen

43 072 957
‐47 583 300
40 531

Sum rapportert

0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto

Tekst

709413

Mellomværende med statskassen
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2016

2015

Endring

‐1 512 271

‐1 552 803

40 531

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter
Kapittel og post
090301

Overført fra i fjor
1 806 000

Årets tildelinger
50 572 000

Samlet tildeling
52 378 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år
Kapittel og
post

090301/390301

Merutgift(‐)/
mindreutgift

Merinntekter /
mindreinntekter(‐) iht
merinntektsfullmakt
(justert for eventuell
mva.)

Sum grunnlag
for overføring

Maks. overførbart
beløp

Mulig overførbart
beløp beregnet av
virksomheten

2 166 323

‐1 563 304

603 018

2 528 600

603 000

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter
NA er gitt fullmakt til å overskride utgiftsbevilgningen under kap. 903, post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3903, post 01 innenfor en ramme på
6 mill. kroner.
Mindreutgiften på kroner 2 166 323 skyldes hovedsakelig at økning i oppdragsmengde‐ og omfang ble noe lavere enn anslått. Dette resulterte i lavere
viderefakturerbare utgifter som igjen har gitt mindreinntekt på den ordinære inntektsposten. Det var også tatt høyde for at en større andel av påløpte
viderefakturerbare utgifter skulle forfalle i 2016. Planlagte IT‐aktiviteter som skulle vært muliggjort gjennom overførte midler, har ikke latt seg gjennomføre.
Mindreinntekten på kroner 1 563 304 skyldes i hovedsak oppdragsmengde‐ og omfang som ble noe lavere enn forventet. Dette resulterte i lavere gebyr‐ og
viderefakturerte inntekter. Ved årets utgang hadde NA også utestående forfalte krav på kroner 1,31 millioner.
Som følge av ovennevnte ble ikke merinntektsfullmakten utnyttet i 2016.
Mulig overførbart beløp
Ved beregning av overføring av ubrukt bevilgning er mindreinntekten tatt med. NA har da hatt en reell innsparing på kroner 603 000 som søkes overført til
2017.
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6.3 Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2016
Note

2016

2015

Innbetalinger fra gebyrer

1

23 575 989

22 207 562

Salgs‐ og leieinnbetalinger

1

18 959 067

20 128 385

Andre innbetalinger

1

333 640

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Sum innbetalinger fra drift

42 868 696

42 335 946

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn

2

24 961 493

23 599 815

Andre utbetalinger til drift

3

25 175 951

25 949 803

50 137 444

49 549 618

7 268 748

7 213 672

2 592

0

2 592

0

Sum utbetalinger til drift
Netto rapporterte driftsutgifter
Investerings‐ og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetaling av finansinntekter

4

Sum investerings‐ og finansinntekter
Investerings‐ og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetaling til investeringer

5

76 501

1 588 146

Utbetaling av finansutgifter

4

324

0

Sum investerings‐ og finansutgifter

76 825

1 588 146

Netto rapporterte investerings‐ og finansutgifter

74 233

1 588 146

0

0

0

0

3 486 136

3 336 697

612 967

1 067 161

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

‐2 873 169

‐2 269 536

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

4 469 812

6 532 282

Eiendeler og gjeld

2016

2015

Skyldig skattetrekk

‐1 308 651

‐1 236 476

‐213 310

‐313 184

9 690

‐3 143

‐1 512 271

‐1 552 803

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633,
utgift)

Oversikt over mellomværende med statskassen

Skyldige offentlige avgifter
Annen gjeld
Sum mellomværende med statskassen
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Note 1 Innbetalinger fra drift
31.12.2016

31.12.2015

23 575 989

21 958 039

0

249 523

23 575 989

22 207 562

Innbetalinger fra gebyrer
Gebyrinntekter
Purregebyr og diverse inntekter
Sum innbetalinger fra gebyrer

Salgs‐ og leieinnbetalinger
Bistandsprosjekt

0

918 087

Viderefakturerte utlegg, bistand

0

1 050 636

18 059 545

17 173 620

Viderefakturerte utlegg, annet

192 322

137 391

Kursinntekter

707 200

848 650

18 959 067

20 128 385

Annen driftsrelatert inntekt

333 640

0

Sum andre innbetalinger

333 640

0

42 868 696

42 335 946

Viderefakturerte utlegg, akkreditering/GLP

Sum salgs‐ og leieinnbetalinger

Andre innbetalinger

Sum innbetalinger fra drift

Note 2 Utbetalinger til lønn
31.12.2016

31.12.2015

19 273 435

19 046 077

Arbeidsgiveravgift

3 061 860

2 952 868

Pensjonsutgifter

2 309 303

1 719 652

‐140 936

‐504 026

457 832

385 245

24 961 493

23 599 815

Lønn

Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum utbetalinger til lønn*

* Kun fast ansatte i NA. Honorar og arbeidsgiveravgift til innleid teknisk personell som skal viderefaktureres NAs akkrediterte
organisasjoner, inngår i Andre utbetalinger til drift under Viderefakturerbare utlegg (jmf. note 3).

Antall årsverk:
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Note 3 Andre utbetalinger til drift
31.12.2016

31.12.2015

2 363 972

2 121 538

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler

‐2 010

27 566

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.

26 649

30 521

Mindre utstyrsanskaffelser

158 671

302 623

Leie av maskiner, inventar og lignende

468 338

309 353

Husleie (inkl strøm, renhold og felleskostnader)

Kjøp av fremmede tjenester
Reiser og diett, ansatte NA
Kurs ‐ og seminarvirksomhet
Viderefakturerbare utlegg, akkreditering/GLP *
Viderefakturerbare utlegg, annet
Øvrige driftsutgifter
Sum andre utbetalinger til drift

885 882

2 001 377

1 091 755

994 587

279 846

232 484

18 446 675

18 178 595

177 288

150 882

1 278 884

1 600 275

25 175 951

25 949 803

* Utlegg NA pådrar seg som viderefaktureres akkrediterte organisasjoner; honorar/arbeidsgiveravgift innleid teknisk personell, reise‐ og
diettkostnader.

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter
31.12.2016

31.12.2015

Renteinntekter

2 592

0

Sum utbetaling til investeringer

2 592

0

31.12.2016

31.12.2015

Renteutgifter

324

0

Sum utbetaling til kjøp av aksjer

324

0

31.12.2016

31.12.2015

Innbetaling av finansinntekter

Utbetaling til finansutgifter

Note 5 Utbetaling til investeringer
Utbetaling til investeringer
Immaterielle eiendeler og lignende

0

400 000

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende

76 501

1 188 146

Sum utbetaling til investeringer

76 501

1 588 146
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Note 6 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

31.12.2016

31.12.2016

Spesifisering av bokført
avregning med
statskassen

Spesifisering av
rapportert
mellomværende med
statskassen

Forskjell

Investeringer i aksjer og andeler*

0

0

0

Obligasjoner

0

0

0

Sum

0

0

0

Kundefordringer

1 319 979

0

1 319 979

Andre fordringer

0

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

0

0

0

1 319 979

0

1 319 979

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

Sum

0

0

0

Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler

Sum
Langsiktige gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

‐2 110 030

0

‐2 110 030

Skyldig skattetrekk

‐1 308 651

‐1 308 651

0

‐213 310

‐213 310

0

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum
Sum
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0

‐3 622 301

‐1 512 271

‐2 110 030

‐2 302 321

‐1 512 271

‐790 050
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