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Rektors forord
2015 var et veldig godt år for BI. Ansatte, studenter og alumni har grunn
til å være stolte.
I et næringsliv i omstilling er kandidater fra BI fremdeles foretrukne i
arbeidsmarkedet. Dette er et vitnesbyrd på kvaliteten og relevansen i
studieprogrammene på BI. Ikke minst er det et stort kompliment til våre
dyktige og hardtarbeidende studenter og alumni.
Vi lykkes i å rekruttere talentfulle studenter og faglige fra inn- og utland,
i 2015 satte vi enda en ny rekord i antall søkere og nye studenter. Vi
hadde høy faglig aktivitet og forskningsaktivitet, og BIs faglig ansatte
fortsetter å demonstrere at dette er en institusjon med et solid fotavtrykk
på den internasjonale forskningsarena.
Idet vi setter punktum for 2015, skal vi anerkjenne at resultatene
kommer av innsats som er lagt ned gjennom mange år. Nå er all vår
oppmerksomhet rettet mot det som ligger frem i tid. Vi skal fortsette å
gjøre tydelige prioriteringer som tar oss stadig nærmere vårt overordnede
mål: å bygge kunnskapsøkonomien.

Inge Jan Henjesand
Rektor
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BI i 2015
I mars 2015 lanserte BI en ny og ambisiøs strategi. Tydelige prioriteringer
skal bidra til at BI nærmer seg sitt overordnede mål: å bygge
kunnskapsøkonomien.
Strategien bygger på tre konsepter:
International – fordi BI må operere på et internasjonalt nivå, og alle kandidater fra BI skal kunne jobbe i et
internasjonalt arbeidsliv.
Impact – fordi BIs attraktivitet avhenger av kvaliteten
på skolens innflytelse på internasjonal forskning, studentenes læring og praksis i næringsliv og samfunn.
Interaction – fordi kvaliteten på BIs aktiviteter
avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom de faglig
ansatte, mellom faglig ansatte og administrativt ansatte,
mellom BI og studenter, og mellom BI, næringslivet og
samfunnet forøvrig.

Nye initiativer
Styret har initiert en evaluering av hvordan BI overholder
nasjonale og internasjonale lover, regler og standarder
(compliance). I lys av dette har BI iverksatt en prosess som
tar sikte på å identifisere lover og standarder, samt avklare
kravene for å overholde disse.
Verdt å nevne fra 2015
Nordic Centre ved Fudan University feiret 20-årsjubileum
i oktober. BI var en av initiativtakerne til senteret som i
dag har 25 nordiske universitetsmedlemmer. Senteret ble
grunnlaget for BIs masterprogram i samarbeid med School
of Management ved Fudan University, BI-Fudan MBA
Programme.
BI feiret tiårsjubileum for åpningen av BI – campus
Oslo i Nydalen, en milepæl med tanke på utviklingen av
BI som forsknings- og utdanningsinstitusjon.
Knut Haanæs ble utnevnt som ny styreleder på BI fra
1. august 2015.

Tre prioriterte tiltak ble iverksatt i løpet av 2015:
• Skape en inspirerende førsteårsopplevelse («First Year
Experience») for nye studenter, for å styrke prestasjoner og forbedre læringsutbytte.
• Utvikle studieporteføljen og styrke programkvaliteten.
• Definere og utvikle en BI-kandidatprofil som kombinerer akademisk styrke, ferdigheter og verdier.

Tusen takk
Styret retter en takk til ansatte, studenter, alumni,
partnere og øvrige som har bidratt til BIs utvikling i 2015.
BIs ansatte har vist både engasjement og evne til innovasjon og nytenking gjennom året. Med sine aktiviteter og
prestasjoner har studenter og alumni fra BI utmerket seg
som gode ambassadører for konseptene «international,
impact and interaction». Alt dette styrker Styrets overbevisning om at BI utvikler seg i riktig retning.

Nøkkelresultater
BI ble belønnet med gode resultater gjennom 2015. Aldri
før har BI hatt så mange søkere og nye studenter som ved
studiestart høsten 2015.
Videre har det vært en økning i antall internasjonale
studenter og faglig ansatte. Året har også vært preget
av høy faglig aktivitet og forskningsaktivitet, og gode
økonomiske resultater. Dette er resultatet av mange års
innsats for at BI skal bli enda bedre på det skolen gjør
best, nemlig forskning og forskningsbasert utdanning av
den høyeste kvalitet.
BI fikk i juni bekreftelse på sin status som Triple Crownskole med reakkreditering fra Equis for fem nye år.
Utvikling og implementering av digitale løsninger
for læring, eksamen og studentservice har vært et
fokusområde for BI i flere år. Både studenter og ansatte
har fått tilgang til nye digitale verktøy i 2015, og BI
anerkjennes nå som en ledende institusjon på utvikling av
et digitalt læringsmiljø. Nøkkelressurser fra BI har bidratt
i internasjonale og nasjonale spesialiserte arbeidsgrupper
og komiteer gjennom 2015. Tempo på utviklingen har
vært høyt, og Styret ser det som nødvendig å redusere
antallet nye prosjekter for å sikre kvaliteten og stabiliteten
i dagens løsninger.
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Styret
Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte
medlemmer, hvorav fire er eksterne. De interne styremedlemmene består av
to representanter valgt av og fra BIs faglige ansatte, samt en representant
og en observatør fra de administrativt ansatte. Studentorganisasjonene er
representert med ett medlem og en observatør.

Knut Haanæs
Styrets leder

Maalfrid Brath
Styrets nestleder

Marianne Stenius
Styremedlem

Gunnar Bjørkavåg
Styremedlem

Gabriel Robertstad
Garcia Benito
Styremedlem

Ingunn Myrtveit
Styremedlem

Silje Engeseth
Styremedlem

Andreas Fredriksen
Styremedlem

Øvrige
Laura E. Mercer Traavik
Vararepresentant

Anders Gautvik-Minker
Observatør

Eli Johanne Christensen
Vararepresentant

Pål Lauritzen
Vararepresentant

Nicole Ebbing
Vararepresentant

Espen Haugen
Observatør
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Studier og studenter
2015 var et rekordår med tanke på søker- og opptakstall. Særlig
bachelorprogrammene utmerket seg positivt.
Antall internasjonale studenter

Høsten 2015 begynte 5266 nye heltidsstudenter på
BI, noe som innebar en økning på hele 13 prosent fra
året før. For første gang i historien hadde BI ventelister
på flere av de mest populære bachelorprogrammene.
Ved utgangen av 2015 var det totalt 18 728 aktive
studenter på BI.
BIs studieprogrammer har blitt stadig mer populære de siste årene, både i Norge og internasjonalt,
noe som bekrefter programmenes kvalitetsnivå.
432 nye internasjonale studenter startet i 2015 sine
gradsstudier på BI, noe som innebar en økning på 29
prosent sammenlignet med året før. Det har vært en
betraktelig økning i antallet internasjonale studenter
de senere årene, både på master- og bachelornivå.
Studentenes gjennomføringsgrad er et mål på
suksess for BI. Tett interaksjon med studenter, mer
effektiv individuell oppfølging og fokus på å skape
et inspirerende læringsmiljø er prioriterte tiltak for å
styrke gjennomføringsgraden.
I oktober graduerte det første kullet fra den internasjonale nettverksmasteren Quantitative Techniques
for Economics and Management (QTEM). QTEM er
et program for de mest ambisiøse masterstudentene,
med fokus på analytiske ferdigheter og avanserte
kvalitative teknikker tilpasset en global virkelighet.
I oktober begynte også første kull på det
spesialiserte videreutdanningsprogrammet Nasjonal
lederutdanning for primærhelsetjenesten, eller
«helsemasteren». Programmet gjennomføres på
oppdrag fra Helsedirektoratet, og retter seg mot
ledere innen helsesektoren.
I oktober fikk også BI Executive Master of Business
Administration (BI EMBA) status som det eneste
helnorske EMBA-programmet på Financial Times’
rangering.
I slutten av juni hadde BI gjennomført to
vellykkede piloter på digitale skoleeksamener. DigiEx
brukes nå som et digitalt eksamensverktøy på BI.
DigiEx er utviklet av BI i samarbeid med Capgemini,
og er det eneste digitale eksamensverktøyet som
tilbyr hele eksamensprosessen i én løsning, som er
tilpasset universitets- og høyskoleloven, og som er
sømløst integreres i BIs applikasjonsportefølje.
I september mottok 30 toppstudenter på BIs
Master of Science-programmer sitt BI Presidential
Scholarship, et stipend som tildeles utvalgte norske
og internasjonale studenter med et karaktersnitt på
A eller tilsvarende. Dette er en økning fra 21 utdelte
Presidential Scholarships i 2014.
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Forskning
Forskningsresultater for 2015
BI har for 2015 innrapportert til myndighetene (DBH)
188 vitenskapelige artikler i internasjonale og nasjonale
tidsskrift, 5 vitenskapelige monografier og 40 kapitler i
vitenskapelige antologier.
Totalt 155 faglig ansatte står for BIs vitenskapelige
produksjon i 2015. 61 faglige medarbeidere har publisert
til sammen 97 vitenskapelige arbeider (artikler, kapitler
og monografier) i samforfatterskap med personer ved
utenlandske universiteter.
Myndighetene har fra og med 2015 innført en ny form
for beregning av publiseringspoeng på institusjonsnivå.
Ny beregning gir en mer fagnøytral publiseringsindikator
og ønsker å stimulere til samarbeid om vitenskapelig
publisering mellom institusjoner og land. I denne modellen har BI for 2015 oppnådd 245 publiseringspoeng. Ny
beregningsmodell gjør at dette tallet ikke sammenlignbart
med resultater fra tidligere år.
80 % av tidsskriftsartiklene var på nivå 1 og 20% på
nivå 2. Tilsvarende fordeling i 2014 var 77,8% og 22,2%.

Gaveprofessorater
• To nye gaveprofessorater i samarbeid med bygg-,
anlegg- og eiendomsnæringen (BAE), ett finansiert av
OBOS og ett finansiert av et konsortium bestående av
Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK.
• Det Telenor-finansierte gaveprofessoratet ble fornyet.
Professor Øystein Fjeldstad innehar stillingen.
• Det Wilhelmsen-finansierte gaveprofessoratet ble
fornyet. Professor Torger Reve innehar stillingen.
I løpet av 2015 ble det jobbet med å etablere en systematisk referansemåling av BIs forskning sammenlignet med
forskning ved utvalgte skoler i Europa.
Professor Øyvind Nordli ble utnevnt som dean for
doktorgradsprogrammene i 2015. Han har et sterkt fokus
på internasjonal rekruttering, utvikling i doktorgradsprogrammene og at kandidatene får gode stillinger ved
internasjonale institusjoner etter fullført grad.
Åtte doktorgradskandidater forsvarte sine avhandlinger
i 2015. Flere av kandidatene har fått gode stillinger etter
fullført grad, noe som er et mål på kvaliteten i programmet, og et vitnesbyrd om innflytelsen BI-kandidater har på
den internasjonale forskningsarena.

Eksternfinansiert forskning
BI har mottatt finansiering for flere større forskningsprosjekter og blant disse er:
• Causes of Bargaining Failure. Prosjektleder: Professor
Leif Helland. Delfinansiert av Forskningsrådet,
FRIHUMSAM-programmet og Handelshøyskolen BI.
• Et forskningsprosjekt finansiert av Statoil Research
Program in Energy Economics, ledet av professor Hilde
C. Bjørnland.
• Digitization and Diversity. Prosjektleder: Professor
Anne-Britt Gran, finansiert av Forskningsrådet,
KULMEDIA-programmet.
• Fair Labor in the Digitized Economy. Prosjektleder:
Førsteamanuensis Christian Fieseler. Finansiert av
Forskningsrådet, SAMANSVAR-programmet.
• REACH Responsive Architectures for Innovation in
Collaborative Healthcare Services. Prosjektleder:
Førsteamanuensis Thomas Hoholm. Finansiert
av Forskningsrådet, Senter for forskningsdrevet
innovasjon.

Gode plasseringer inkluderer:
• Andreea Mitrache, Toulouse Business School, Frankrike.
• Arash Aloosh, Neoma Business School, Frankrike.
• Di Chu, Central University of Finance and Economics,
Kina.
• Asmund Rygh, Manchester Business School, UK.
I 2015 inngikk BI en samarbeidsavtale med University
of St. Gallen, som tilbyr seks kurs på doktorgradsnivå.
Kursene ble avholdt for første gang på BI tidlig i januar
2016.
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Næringsliv og samfunn
BI regner det som essensielt å bidra til å forbedre virksomheter gjennom
faglig sterke kandidater. Tett samarbeid med næringsliv og samfunn har
alltid vært BIs styrke.
I 2015 ble BI Sustainability Council etablert. Rådet skal
drive, videreutvikle og evaluere BIs arbeid med og
initiativer innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.
BI anerkjenner det ansvaret som følger av å være en
samfunnsinstitusjon med stor påvirkningskraft. Etikk
og samfunnsansvar må være en integrert del av en
handelshøyskole. Dette må gjenspeiles i alle BIs aktiviteter.
Gjennom året har BI demonstrert sin innflytelse på
innovasjon, verdiskaping og konkurranseevne gjennom
å dele forskningsbasert kunnskap med næringsliv og
samfunn. BIs faglige medarbeidere bidro i 2014 med i snitt
ti artikler eller kommentarer i norske medier hver dag.
Både faglige medarbeidere og administrativt ansatte
fra BI bidrar med sin kunnskap inn i komiteer og arbeidsgrupper, både i Norge og internasjonalt. Professor Richard
Priestley og Professor Hilde C. Bjørnland er blant de som
gjennom 2015 utøvet betydelig innflytelse på aktuell
politikk for norsk økonomi.
I 2015 var BI aktivt deltagende og en agendasetter
i utviklingen av ny politikk for kunnskap, forskning og
høyere utdanning. BI har lagt sin tyngde bak et krav
om en bedre politikk for kunnskap og kompetanse,
herunder et krav om en strategi for rekruttering av
internasjonale studenter og bedre incentiver for etter- og
videreutdanning.
Hvert år inviterer BI og studentforeningene nøkkelpersoner fra norsk nærings- og samfunnsliv til å holde
eksklusive gjesteforelesninger for studenter og ansatte.
Blant gjestene i 2015 var Statsminister Erna Solberg.

BI gjennomførte organisatoriske endringer i 2015 med det
formål å styrke kvaliteten på interaksjonen og relasjonene
med viktige interessenter, herunder studenter, alumni,
partnere i næringslivet og samfunnet generelt. Et initiativ
for å etablere et internasjonalt «Advisory Board» er en del
av dette arbeidet.
BIs alumni-virksomhet skal legge til rette for tette og
langsiktige relasjoner mellom alumni og BI. Over 70 000
alumni engasjeres i BIs virksomhet gjennom nettverk og
arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, og er gode
rollemodeller i møte med BIs studenter.
Handelshøyskolen BI har siden 2007 samarbeidet med
Redd Barna for å gi barn rett til skolegang med kvalitet.
BIs julegave til ansatte i 2015 var en donasjon på 200 000
kroner til Flyktningehjelpen og deres arbeid for å få på
plass skole og utdanning for barn og unge i konfliktområder. BI er også medlem av organisasjonen Scholars at
Risk som promoterer akademisk frihet og menneskerettigheter for akademikere over hele verden. Flere av BIs
medarbeidere engasjerte seg i det nordiske nettverket av
FNs UN Principles for Responsible Management Education
(PRME) gjennom året.
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Akkreditering og Rangering
I juni fikk BI reakkreditering for fem nye år i Equis. Dette er en
anerkjennelse og en bekreftelse på BIs status som Triple Crown-skole.
Financial Times-rangeringen
BI ble rangert som nummer 41 på den årlige Financial
Times Business School Ranking i 2015, og bekrefter med
dette en plassering blant de beste handelshøyskolene i
Europa.
Financial Times-rangeringen består av fem separate
delrangeringer, hvor BI deltar i fire av dem. Den femte er
en vurdering av fulltids MBA-program, et tilbud BI ikke
har.
BI-Fudan MBA-programmet ble rangert blant de beste
Executive MBA-programmene for tredje år på rad, og
klatret i 2015 syv plasser til plass nummer 48 på listen.
BIs eget Executive Master of Business Administration (BI
EMBA) kom inn på listen for første gang på plass nummer
98.
De europeiske handelshøyskolene blir rangert ut ifra
ulike kriterier, som blant annet inkluderer studentenes
gjennomsnittslønn og karriereutvikling etter tre år, antall
doktorgradsstudenter, internasjonalisering av programmene, fagstaben og studentene, samt kundetilfredshet.

Akkrediteringer er et vitnesbyrd på BIs faglige
kvalitet. Statusen som en Triple Crown-institusjon
styrker BIs omdømme både nasjonalt og internasjonalt,
samtidig om det øker verdien av et vitnemål fra BI.
Akkrediteringsarbeidet er prosesser som bidrar til at BI har
et kontinuerlig fokus på kvalitetsutvikling i alle deler av
organisasjonen.
For en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner
er det særlig tre akkrediteringer som gjelder: Europeiske
EQUIS (European Quality Improvement Systems),
den amerikanske AACSB (The Association to Advance
Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA
(The Association of MBAs). Skoler som har alle tre kalles
for Triple Crown-skoler, og disse stiller i en egen klasse
blant handelshøyskoler internasjonalt. Kun om lag 70 av
verdens ca 15 000 handelshøyskoler kan skilte med trippel
akkreditering.
BI har hatt akkreditering i EQUIS siden 1999, akkreditering i AMBA siden november 2013 og akkreditering
fra AACSB siden mai 2014. I 2008 ble BI akkreditert som
vitenskapelig høyskole av NOKUT.

Eduniversal
I Eduniversal Business School rankings ble BI i 2015
vurdert å være blant de hundre skolene som får fem
«Palmes of Excellence», noe som betyr at BI regnes som en
«universal business school with strong global influence».
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Organisasjon og ansatte
Ved utgangen av 2015 hadde BI totalt 845 ansatte. Totaltallene fordelte seg
på 441 administrativt ansatte og 404 faglig ansatte.
Tallene tilsvarer 764 årsverk, en vekst på 30 årsverk
fra 2014. Veksten skyldes i hovedsak en økning i antall
årsverk i administrasjonen, som ved årets slutt talte 428
årsverk, omlag 25 flere enn i 2014. Totalt antall faglige
årsverk var 336. Antallet professorer ved BI økte med
12 til 123 i året som gikk. Andelen faglige ansatte med
internasjonal bakgrunn gikk opp fra 28 % til 29 %. I
tillegg til BIs egne faglige ansatte, var 421 timeforelesere
tilknyttet BI i 2015.
BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle
ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter
uavhengig av kjønn, alder og nasjonal/etnisk opprinnelse.
BIs likestillingsarbeid har hatt særskilt fokus på å øke
kvinneandelen blant professorer, direktører, i ledelse og i
styrende organer. Ved årets slutt hadde BI 22 kvinnelige
professorer, det samme antallet som i 2014, noe som
utgjør en andel på 20 %. Andelen kvinner av faglige
årsverk totalt var 28,5 %. Kvinner utgjorde i 2015
fortsatt 25 % av toppledelsen. 38 % av instituttlederne
og deanene var kvinner, en tilbakegang fra 42 % i 2014.
Kvinneandelen blant direktører ved BI var 50 %, mens
andelen menn i administrative stillinger var 32 %. I BIs
Styre var kvinneandelen på 50 %, mens den utgjorde 36
% i Kollegiet.
Organisasjonsutvikling og lederutvikling for å
understøtte implementering av BIs strategi var et viktig
mål i 2015. Å bygge en felles forståelse for BIs strategiske
mål og utvikling av operative verktøy for gjennomføring
og koordinering av strategisk implementering var
kjerneaktiviteter. Sentralt i dette arbeidet stod styrking
av samspillet på tvers av organisasjonen. Lederutviklingen
har hatt hovedfokus på å løfte den kollektive ledelseskapasiteten i organisasjonen gjennom utvikling av

effektive ledergrupper.
Ett av hovedmålene i 2015 var å redusere organisatorisk kompleksitet. Etablering av felles prosedyrer for
de grunnleggende kjerneprosessene har vært viktig for
å redusere avvik og heve kvaliteten. Digitalisering av
administrative prosesser har preget året som gikk, samt et
fokus på kontinuerlig forbedring gjennom lederutvikling i
endringsledelse.
Videre ble det igangsatt et arbeid for å forsterke en
organisasjonskultur som bygger opp under samspillet og
evnen til strategisk måloppnåelse. Prosjektet «Code of
Conduct» har som formål å etablere en felles forståelse
for og definisjon av den typen organisasjonsadferd som
understøtter effektivitet og som bidrar til utviklingen av
et inkluderende arbeidsmiljø.
Handelshøyskolen BI – campus Kristiansand ble
avviklet sommeren 2015. Ved siden av hovedkontoret i
Oslo har BI regionale campuser i Bergen, Trondheim og
Stavanger. BI har også et tilstedeværende samarbeid med
Fudan University i Shanghai, Kina.
Den primære yrkesrelaterte helserisiko på BI er
forhold knyttet til stress og samspill, samt forhold
knyttet til belastninger på muskel og skjelett. Tilbudet
om psykososial rådgivning til alle ansatte har bidratt til
å forebygge sykefravær og konflikter. Det har bidratt til
bedre konflikthåndtering og stressmestring, og det har
også bidratt til at ansatte har kommet raskere tilbake i
jobb etter sykdom. BIs bedriftshelsetjeneste bistår BI i
oppfølgingen av sykefravær. Det totale sykefraværet ved
BI sank fra 2,41 % i 2014 til 2,09 % i 2015.
BI arbeider aktivt for å redusere sitt karbonavtrykk, og
BIs virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.
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Årsresultat
Stiftelsen Handelshøyskolen BI leverte også i 2015 gode økonomiske
resultater. BIs totale omsetning var i 2015 på 1 451 mkr mot 1 407 mkr
året før.
Konsernet
I starten av 2014 ervervet Stiftelsen Handelshøyskolen
D-blokka i BI-bygget i Nydalen ved overtakelse av
samtlige aksjer i byggets eierselskap og hjemmelselskap.
Eierselskapet, BI Bygget D-blokka AS, driver utleievirksomhet og har en betydelig balanseverdi som eier av
seksjonen. Stiftelsen har full kontroll over selskapet som
anses å ikke være av ubetydelig verdi, ergo utløses et krav
til konsernregnskap.
Konsernet Handelshøyskolen BI består av morselskapet
Stiftelsen Handelshøyskolen BI og de heleide datterselskapene BI Bygget D-Blokka AS, Sandakerveien D-blokka
AS, Bedriftsøkonomisk Institutt AS, Sandakerveien
116-118 AS, samt Studentenes Hus Nydalen AS.
Konsernets omsetning i 2015 var 1 475 mkr.
Driftsresultatet ble 93 mkr.
Konsernets eiendomsinvesteringer er finansiert
gjennom pantelån i DNB ASA. Ved årsslutt 2015 var
restsaldo på pantelånet 1 253 mkr. Stiftelsen har bevilget
et ansvarlig lån til datterselskapet BI Bygget D-blokka AS.
Ved årsskiftet var restsaldo på det ansvarlige lånet 174
mkr. Lånet er gitt til markedsmessige betingelser. Totale
finanskostnader for konsernet ble 49 mkr. Reell verdi
av Campus Nydalen estimeres til noe i overkant av 2,5
milliarder kroner.
Årets resultat før skatt ble 49,2 mkr. Årets
skattekostnad ble 1,6 mkr og denne relaterer seg til
utleievirksomheten i BI Bygget D-blokka AS. Resultat
etter skatt ble således 47,5 mkr for 2015.
Konsernet har en ambisjon om over tid å generere
positiv kontantstrøm. BI leverer tilfredsstillende kontantstrøm fra driften. Avskrivningene er høyere enn tidligere
grunnet historiske investeringsnivåer. Samlet økning av
netto likvider ble 66 mkr. Konsernet har en tilfredsstillende
likviditet.
Pr. 31. desember 2015 var bokført egenkapital til
konsernet 715 mkr.

planlagte kurs- og programmer for sentrale næringslivsaktører. En ekstraordinær, ettårig planendring i Statens
Pensjonskasse (SPK) i 2014, reduserte pensjonskostnad
betydelig. For 2015 er pensjonskostnaden tilbake på
korrekt nivå, og øket med 34,2 mkr. Årets avskrivninger
øker med 11,1 mkr grunnet betydelige investeringer i
digitalisering av både studentenes samhandling med
skolen og av prosesser knyttet til planlegging, gjennomføring og etterarbeid av eksamen.
Stiftelsen har ytet et ansvarlig lån til et datterselskap.
Av dette er det belastet 6,1 mkr i renter for 2015. Netto
finansposter er en kostnad på 37,7 mkr mot en kostnad på
27,1 mkr i 2014.
Årets resultat før skatt ble 42,0 mkr. Det er i 2015
ingen skattekostnad, grunnet ingen betalbar skatt og
ingen balanseføring av utsatt skatt på fremførbare
underskudd. Således ble også årsresultatet etter skatt 42,0
mkr. Tilsvarende tall for 2014 var 106,9 mkr.
Handelshøyskolen BI har som ambisjon at stiftelsen
skal generere positiv kontantstrøm. I 2015 ble investeringer i driftsmidler noe redusert sammenliknet med
foregående år. Samlet økning av netto likvider var 66 mkr.
Stiftelsen har en tilfredsstillende likviditet.
Stiftelsen følger en finansiell sikringsstrategi. Denne
innebærer at mellom 33 % og 67 % av pantelånet til
enhver tid skal sikres med fastrenteavtaler. Per årsavslutning er graden av sikring 44 %. Stiftelsen er i begrenset
grad eksponert for valutarisiko. Transaksjoner av betydelig
størrelse sikres i henhold til strategien.
I egenskap av å være finansiert av studentbetaling, er
Handelshøyskolen BI utsatt for en betydelig markedsrisiko.
Stiftelsen er avhengig av et stort volum på bachelornivå
og en jevn tilstrømming av studenter. Ledelsen ved BI
adresserer markedseksponeringen løpende og er trygg på
at organisasjonen er rustet for å håndtere den korrekt og
at stiftelsen er solid nok til å kunne tolerere svingninger i
resultatene.
Pr. 31. desember 2015 var egenkapitalen til stiftelsen
706 mkr mot 490 mkr pr. 31. desember 2014. Årets effekt
av estimatavvik på pensjoner beløper seg til 174 mkr
(-165 mkr i 2014) og er ført mot stiftelsens egenkapital
(jfr. note 14). Avviket forklares i stor grad av oppjustert
diskonteringsrente og endrede forventninger til fremtidig
lønnsvekst.
Bygget i Nydalen er avskrevet med 1,5 % i 2015.
Øvrig anleggs- og driftsmidler er også avskrevet etter
samme prinsipper som tidligere år.
Restgjelden er på 1 253,0 mkr. Årlige avdrag beløper
seg til 90,5 mkr. Resterende lån forfaller 20. desember

Stiftelsen Handelshøyskolen BI
I 2015 oppnådde Handelshøyskolen BI en total
omsetning på 1 451 mkr mot 1 407 mkr året før. Dette
er en økning på om lag tre prosent. Omsetningstallene
inkluderer utfakturert husleie og felleskostnader til
leietagere. Det ble mottatt statstilskudd på 264 mkr for
2015 eller 18,2 % av driftsinntektene (258 mkr og 18,3 %
i 2014).
Driftsresultatet for 2015 ble 79,7 mkr. Dette er
betydelig lavere enn i 2014. Utfordrende tider innen norsk
energisektor medførte tidlig et inntektsbortfall fra allerede
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2018. BI har anledning til å betale avdrag på minimum
10,0 mkr mellom forfallstidspunktene. Handelshøyskolen
BI tilfredsstiller långivers krav for opprettholdelse av
betingelser.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a. bekreftes det at
forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Årsresultat og disposisjoner
Styret forslår følgende disponering av årsresultatet:
Årets tilførsel/(bruk) av forskningsutviklingsfond

(13,2) mkr

Årets tilførsel/(bruk) av fond for MSc og PhD stipend

(5,8) mkr

Overførsel til annen egenkapital

61,0 mkr

Sum disponert

42,0 mkr

Stiftelsens egenkapital utgjør pr. 31. desember 2015:
Stiftelseskapital

1,3 mkr

Forskningsutviklingsfond

31,4 mkr

Fond for MSc og PhD stipend

0,0 mkr

Annen egenkapital

673,5 mkr

Sum egenkapital

706,2 mkr

Disponering av Forskningsutviklingsfond skjer gjennom den årlige budsjettprosessen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for disponering av fond for MSc og PhD stipend.
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Fremtidsutsikter
Handelshøyskolen BI har en sunn økonomi, en sterk markedsposisjon og
en ambisiøs strategi. Alt ligger til rette for videre utvikling av BI i tråd med
de strategiske konseptene «international, impact and interaction». Samtidig
står vi overfor store omstillinger i norsk økonomi og arbeidsliv i 2016.
Disse endringene vil også påvirke BI.
BI møter økende konkurranse på rekruttering av studenter
og faglige medarbeidere, både nasjonalt og internasjonalt.
Næringslivet opplever usikre tider, samtidig som måten vi
underviser og driver vår virksomhet på utfordres av den
raske utviklingen i bruk av digital teknologi.
I tøffere tider må BI prioritere i tråd med vedtatt
strategi. To hovedsatsingsområder for neste år vil være å
sikre langsiktig utvikling av BIs faglige stab og langsiktig
utvikling av våre programporteføljer.
Investeringene vil i stor grad handle om å sikre
funksjonalitet og stabilitet i allerede produksjonssatte
IT-løsninger. Digitalisering av læringsprosesser, eksamener,
studenttjenester og administrative prosesser blir et
stadig viktigere konkurransefortrinn for universiteter og
høyskoler som lykkes med nettopp dette.
En ny finansieringsmodell for UH-sektoren og
endringer i universitets- og høyskolestrukturen vil sette
sitt preg på utdanningslandskapet og påvirke
konkurransesituasjonen for BI. Dette gjelder både

konkurransen om å tiltrekke seg norske studenter, og i
konkurransen om å tiltrekke seg internasjonale studenter
og fagressurser. Internasjonalisering blir stadig viktigere,
særlig ettersom BIs omdømme i hovedsak baserer seg
på skolens resultater målt mot handelshøyskoler utenfor
Norge.
BI vil fortsette å utvikle kvaliteten i relasjoner med
studenter, alumni, samarbeidspartnere, næringsliv og
samfunn. Sterke og aktive relasjoner mellom akademia og
næringslivet er avgjørende for å lukke gapet mellom teori
og praksis.
Endringene i norsk økonomi, kombinert med
flyktning- og migrantsituasjonen samt det grønne
skiftet i næringslivet, vil by på både utfordringer og nye
muligheter for BI i årene fremover.
Med vissheten om at BI har en kompetent og
tilpasningsdyktig organisasjon, ser Styret positivt på utsiktene for 2016 og årene fremover for Handelshøyskolen BI.

Knut Haanæs
Styrets leder

Marianne Stenius
Styremedlem

Gabriel Robertstad
Garcia Benito
Styremedlem
Repr. faglig ansatte

Maalfrid Brath
Styremedlem

Gunnar Bjørkavåg
Styremedlem

Ingunn Myrtveit
Styremedlem
Repr. faglig ansatte

Silje Engeseth
Styremedlem
Repr. administrative ansatte

Espen Haugen
styremedlem
Repr. studentene

Inge Jan Henjesand
Rektor

Oslo, 16. mars 2016
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Organisasjonsbeskrivelse
Styret
BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte
medlemmer, hvorav fire av medlemmene er eksterne,
oppnevnt av styret selv. For øvrig har styret to representanter valgt av og blant BIs faglig ansatte, en representant
for administrativt ansatte og en studentrepresentant.
Rektor er styrets sekretær. Styret har det overordnede
tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk.
Det tilsetter rektor og behandler strategiske planer,
vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste
beslutningsnivå i alle viktige saker.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og
balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets
forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter.
Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne.
Kontrollutvalget 2015
• Harald Dørum, Rikstoto, leder frem til 31.07.15.
Anne Helsingeng, Deloitte, leder fra 01.08.15.
• Christian Winther, Pangea Property Partners.
• Olve Gravråk, Valogiant, valgt inn 01.08.15.
Fra BI møter rektor, prorektor og direktør for strategisk
økonomistyring.
Utvalget møtes to ganger i året, en gang i vårsemesteret
og en gang i høstsemesteret (normalt i mai og november).

Styret 2015
Navn

Tittel

Periode

Terje Venold
Knut Haanæs

Eksternt styremedlem. Styrets leder
Eksternt styremedlem. Styrets leder

01.08.2012 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2018

Maalfrid Brath

Eksternt styremedlem
Styrets nestleder.

01.08.2014 - 31.07.2017

Marianne Stenius

Eksternt styremedlem
(gjenvalgt i 2015)

01.08.2015 - 31.07.2018

Gunnar Bjørkavåg

Eksternt styremedlem

01.08.2013 - 31.07.2016

Pål Lauritzen
Gabriel Robertstad Garcia Benito

Faglig ansattes representant
Faglig ansattes representant

1.08.2013 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2017

Ingunn Myrtveit

Faglig ansattes representant

01.08.2014 - 31.07.2016

Silje Engeseth

Administrativt ansattes representant
(gjenvalgt i 2015)

01.08.2015 - 31.07.2017

Mats Gimming Myhre
Anders Gautvik-Minker

Observatør administrativt ansatte
Observatør administrativt ansatte

01.08.2012 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2017

Thomas Skovli
Andreas Fredriksen

Studentrepresentant, SBIO*
Studentrepresentant, BIS*

01.01.2015 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.12.2015

Andreas Fredriksen
Espen Haugen

Studentobservatør, BIS*
Studentobservatør, SBIO*

01.01.2015 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.12.2015

Laura E. Mercer Traavik

(1. vararepr. faglig ansatte)

01.08.2014 - 31.07.2016

Anne-Britt Gran
Pål Lauritzen

(2. vararepr. faglig ansatte)
(2. vararepr. faglig ansatte)

01.08.2013 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2017
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Nils Øby
Nicole Ebbing

(1. vararepr. administrativt ansatte)
(1. vararepr. administrativt ansatte)

01.08.2013 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2017

Karianne Zakariassen
Eli Johanne Christensen

(2. vararepr. administrativt ansatte)
(2. vararepr. administrativt ansatte)

01.08.2013 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2017

* Studentenes valgperiode er ett år, de fungerer som observatør 1. halvår og representant 2. halvår.
I tillegg stiller rektor Inge Jan Henjesand, prorektor Dag Morten Dalen, prorektor Ulf Henning Olsson, direktør for
strategisk økonomistyring og IKT Marius Eriksen og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Yngve Kveine i
styrets møter.

Rektor
Handelshøyskolen BIs rektor er daglig leder og har
prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år.
Rektor står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har
gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker.
Rektor har endelig ansettelsesmyndighet av vitenskapelige
stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at
stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.

Kollegiet
Kollegiet er BIs øverste faglige organ, og har myndighet i
henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i
BIs utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener,
opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til
rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig
ansettelsesmyndighet.
BAMU
BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMU skal
virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av
verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og
velferd. BAMU skal se til at BIs verne- og miljøarbeid og
HMS-tiltak ivaretas på en forsvarlig måte.

Prorektorene
Prorektorene er rektors stedfortreder ved behov.
Prorektorene leder hhv enhet for Studiekvalitet og enhet
for Forskning og fagressurser.
• BIs Ledelse
• BIs ledergruppe 2015
• Rektor Inge Jan Henjesand
• Prorektor Dag Morten Dalen
• Prorektor Ulf Henning Olsson
• Divisjonsdirektør for heltidsstudier Jens Petter Tøndel
• Divisjonsdirektør for BI Executive Lise Hammergren
• Direktør for strategisk økonomistyring Marius Eriksen
• Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Yngve Kveine
• HR-direktør Wenche Nilsen

Kollegiet 2015
Navn

Tittel

Periode

Inge Jan Henjesand

Rektor

Fast medlem

Dag Morten Dalen

Prorektor

Fast medlem

Ulf Henning Olsson

Prorektor

Fast medlem

Jon Erik Svendsen

Dean Bachelor

Fast medlem

Janicke L. Rasmussen

Dean Master

Fast medlem

Ragnhild Silkoset

Dean Executive

Observatør

Øyvind Nordli

Dean Doktorgrad

Observatør
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Anders Dysvik
Harald Benestad Anderssen

Faglig representant
Faglig representant

01.08.2013 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2017

Monica Viken

Faglig representant (gjenvalgt 2015)

01.08.2015 - 31.07.2017

Kim van Oorschot

Faglig representant

01.08.2014 - 31.07.2016

Tore Bakken

Faglig representant

01.08.2014 - 31.07.2016

Richard Priestley
Espen R. Moen

Representant for instituttlederne
Representant for instituttlederne

01.08.2014 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2017

Martin Henrik Andresen

Administrativ representant

01.08.2014 - 31.07.2016

Kjersti Ø. Gummerson

Administrativ representant

01.08.2014 - 31.07.2016

Marcus Knudsen

Studentrepresentant SBIO

01.01.2015 - 31.12.2015

Melissa Martens
Niklas Bråthe

Studentrepresentant BIS
Studentrepresentant BIS

01.08.2014 - 31.07.2015
01.08.2015 - 31.07.2016

Espen Roy Skaldehaug

Faglig vararepresentant

01.08.2014 - 31.07.2016

Åse Fjeld-Hansen

Administrativ vararepresentant

01.08.2014 - 31.07.2016

Ledere som rapporterer til rektor har møterett i kollegiet
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Institutt for

finans
Instituttleder : Richard Priestley

Institutt for finans har en sterk internasjonal orientering, og hadde i 2015
medarbeidere fra 20 ulike nasjoner.
Publikasjoner akseptert i Financial Times-journaler i
2015:
• Paul Ehling; Christian Heyerdahl-Larsen. Correlations.
Forthcoming in Management Science.
• Charlotte Ostergaard; Ibolya Schindele; Bent Vale.
Social Capital and the Viability of Nonprofit Firms:
Evidence from Norwegian Savings Banks. Forthcoming
in Review of Finance.
• Cooper, Ilan Cooper; Priestley, Richard. The Expected
Returns and Valuations of Private and Public Firms.
Forthcoming in Journal of Financial Economics
• Juan-Pedro Gomez; Richard Priestley; Fernando
Zapatero. Labor Income, Relative Wealth Concerns,
and the Cross-Section of Stock Returns. Forthcoming in
Journal of Financial and Quantitative Analysis

Den internasjonale profilen gjenspeiler seg både i
vitenskapelig publisering og i undervisning. De fleste av
instituttets kurs foreleses på engelsk, og instituttet har
kurs som foreleses på alle nivåer. I klasserommet møter
studentene høykvalitets forskere som formidler oppdatert
fag- og forskningsstoff. Instituttet integrerer bruk av
relevante verktøy i Undervisningen. Instituttet har i
2015 styrket fagmiljøet ytterligere ved å ansette Espen
Henriksen og Samuli Knüpfer.
Instituttets forskning er publisert i ledende internasjonale journaler, og dekker alle områder innen finans.
Instituttet blir rangert som nr. 9 i Europa og 2 i Norden i
perioden 2005 – 2015, basert på publisering i toppjournaler (U of Texas Dallas rankings).
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• Mark Grinblatt, Seppo Ikäheimo, Matti Keloharju
and Samuli Knüpfer. IQ and Mutual Fund Choice.
Forthcoming in Management Science.
• Markku Kaustia, Samuli Knüpfer and Sami Torstila.
Stock Ownership and Political Behavior: Evidence
from Demutualizations. Forthcoming in Management
Science.
• Esther Eiling and Bruno Gerard. Emerging equity
market comovements: trends and macroeconomic
fundamentals. Review of Finance. Volume 19(4), p.
1543-1585.
• Øyvind Norli; Charlotte Ostergaard; Ibolya Schindele.
Liquidity and Shareholder Activism. Review of
Financial Studies. Volume 28(2), p.486-520.

Institutt for Finans og Handelshøyskolen BI ble i 2015
tildelt ansvaret for planlegging og gjennomføring av
verdens nest største finanskonferanse, den 43. European
Finance Association (EFA) konferansen. Konferansen
gjennomføres ved Handelshøyskolen BI campus Oslo i
august 2016.
Flere av instituttets faglige medarbeidere satte sitt
preg på samfunnsdebatten i 2015. Richard Priestley,
Øyvind Bøhren og Espen Henriksen har alle bidratt med
faglige perspektiver i debatten om forvaltningen av
Oljefondet. Dette har ført til betydelige endringer i praksis
på resultatrapportering i fondet og i kontrollfunksjonen
hos Norges Bank.

Bogdan Stacescu ble i 2015 tildelt FIBE Best paper award.
Øyvind Norli ble kåret til den beste foreleseren i Executive
MBA programmet.

Tre forskningssentere er knyttet til instituttet:
• Center for corporate Governance research (Leder:
Øyvind Bøhren)
• Center for Asset Pricing Research (Leder: Paul Ehling)
• Center for Applied Finance (Leder: Richard Priestley)

Instituttet arrangerer hvert år ca 50 forskningsseminarer
hvor anerkjente internasjonale forskere presenterer sin
forskning. Instituttets forskning presenteres tilsvarende
på vitenskapelige konferanser nasjonalt og internasjonalt
og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende
institusjoner.
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Institutt for

innovasjon og økonomisk organisering
Instituttleder : Knut Sogner

Institutt for innovasjon og økonomisk organisering driver forskning og
undervisning knyttet til sentrale tema innen innovasjon, næringsøkonomi
og næringslivshistorie og reiseliv.
Instituttet har hovedoppmerksomheten på tverrfaglig
utforskning av innovasjon og entreprenørskap i aktuelt
og historisk perspektiv, men instituttets fagmiljøer driver
også forskning på andre relaterte tema.
Instituttet hadde i 2015 tre faggrupper: næringslivshistorie, entreprenørskap og økonomisk organisering.
Instituttet tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå
innenfor flere av fagområdene, og et doktorgradsprogram
i innovasjon og entreprenørskap.
En vesentlig andel av instituttets forskning er basert
på eksternt finansierte forskningsoppdrag, særlig fra
næringslivet og Norges forskningsråd. Instituttet huser
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den ene halvparten av Forskningsrådets forskerskole i
innovasjon – NORSI-PING med 75 stipendiater fra ni
norske institusjoner og en svensk. NORSI fikk i 2015
fornyet bevilgningen fra Forskningsrådet med fire nye år
fra høsten 2016 til sommeren 2020. NORSI-PING holdt i
løpet av året en rekke doktorgradskurs i samarbeid med
nettverkspartnerne.
Etter en anbudskonkurranse arrangert av
Helsedirektoratet, hvor representanter for instituttet
hadde det faglige ansvaret, vant Handelshøyskolen BI en
kontrakt med ansvaret for å utvikle den nye nasjonale
lederutdanningen innenfor helse og innovasjon. Avtalen
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er treårig og vil involvere mange titalls helseledere fra hele
landet. Parallelt ble BIs del av en av Forskningsrådets nye
sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Centre for
Connected Care, startet opp på instituttet, og dermed er
en omfattende satsing på helsefeltet kommet i gang.

• Professor Ole Gunnar Austvik har publisert en artikkel
i Europas mest innflytelsesrike magasin "Energy Post".
• Førsteamanuensis Birgit Helene Jevnaker er valgt inn i
styret i EURAM, European Academy of Management.
• Boken Creating Nordic Capitalism, der forsker 1 Lars
Thue var medredaktør og medforfatter, ble i 2015
oversatt til koreansk. Professorene Sverre Knutsen og
Knut Sogner ved instituttet har også skrevet kapitler i
boken.

Instituttet hadde flere faglige høydepunkter i 2015, blant
annet fikk to kvinnelige medarbeidere opprykk til hovedstillinger. Sølvi Lyngnes ble dosent i reiseliv og var også BIs
første dosent. Christine Myrvang fikk opprykk til forsker 1
i økonomisk historie.
• Professor Benedicte Brøgger er eneste norske deltaker
i prosjektet "Fairtax", som har 11 deltakere fra 9
land og skal se på mangelen på koordinering av
skattepolitikken på tvers av landegrensene. Dette
er del av "Horizon 2020", det største forsknings- og
innovasjonsprogrammet til EU.
• Første StartUp Day, «Think Big. Think Global», ble
arrangert på BI, initiert av førsteamanuensis Birgit
Helene Jevnaker i samarbeid med Oslo Business Region
og Innovasjon Norge.

Fem forskningssentre er tilknyttet instituttet:
• Senter for bedriftens samfunnsansvar (Leder: Atle
Midttun)
• Senter for energi og miljø, avdeling for elektrisitetsstudier (Leder: Atle Midttun)
• Senter for ledelse og organisering i helsesektoren
(Leder: Egil Marstein)
• Senter for næringslivshistorie (Leder: Harald Espeli)
• Senter for samvirkeforskning (Leder: Per Ingvar Olsen)
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Institutt for

kommunikasjon og kultur
Instituttleder : Gillian Warner-Søderholm

Instituttet har en topp internasjonal fagstab som har hatt en stor økning
internasjonale publiseringer og som aktivt etterlever prinsippet om å sette
studentene først. Instituttet bidrar til BIs internasjonale visjon innenfor
tre viktige satsingsområder: kommunikasjonsledelse i organisasjoner,
kulturnæring og skoleforskning.
Instituttet er et av Norges største akademiske miljøer
innenfor sine fagområder og har et sterkt team med
eksperter innen digital kommunikasjonsledelse,
virksomhetskommunikasjon, kultur og kreative næringer,
interkulturell kommunikasjon og skoleledelse. BIs
studenter har tilgang på det nyeste innen forskning og
faglig utvikling på disse områdene. Instituttets mål er å
alltid levere forskningsbasert undervisning i verdensklasse
slik at studentene får størst mulig læringseffekt. 14 av
instituttets 45 akademiske medarbeidere har multinasjonal

ANSATTE

bakgrunn, noe som legger grunnlag for en sterkt internasjonalt orientert undervisning og forskning.
Følgende viktige milepæler er nådd i 2015:
Økning i eksterne forskningsmidler for strategisk
viktig forskning: Instituttet har fått to store
forskningsprosjekter fra NFR med en totalramme på 27
millioner kroner i 2015. Forskningsprosjektene innebærer
at instituttet har rekruttert tre nye stipendiater og to
internasjonale forskere i tillegg til en Assistant Professor.
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Økt internasjonalisering og samarbeid:
Forskningsprosjektene har også ført til viktige forskningssamarbeid med flere viktige internasjonale og nasjonale
forskningsinstitusjoner som St. Gallen, Harward University,
Leipzig University, Rotterdam University, Ljubljiana
University, CBS, Københavns Universitetet, og NTNU.

Utvikling av Executive Master of Management
programmer: Instituttet leverer bærekraftige og
samfunnsrettede programmer som skårer høyt på FT
rankingene. Instituttet tar ansvar for mangfold og
lønnsomhet i EMM-porteføljen med programmer av høy
faglig kvalitet innen skoleledelse, kommunikasjonsledelse,
digital kommunikasjonsledelse samt sikkerhetsledelse og
kulturforståelse.

Økt impact via topp internasjonale og nasjonale
publiseringer og i media: Med totalt 31 topppublikasjoner i 2015, har andelen internasjonale publikasjoner i ABS tidsskrifter fortsatt å øke. De faglige på
instituttet har også bidratt med over 250 innlegg i norske
og internasjonale medier.

Økt aktivitet i instituttets forskningssentre: Centre
for Corporate Communications ledet av Professor Peggy
Brønn og Centre for Creative Industries ledet av Professor
Anne Britt Gran kunne vise til økt forskningsaktivitet, økt
næringslivskontakt og et markant samfunnsbidrag i 2015.
Instituttet og Centre for Corporate Communication gav ut
to utgaver av magasinet «Communications for Leaders».

Økt impact i internasjonale konferanser: 1/3 av
instituttet hadde papers på Academy of Management og
en forskningsgruppe fra instituttet vant 'top symposium
award' på AOM. Instituttet var vertskap for Europas
største PR-konferanse, EUPRERA, høsten 2015.
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Institutt for

ledelse og organisasjon
Instituttleder: Øyvind Martinsen

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning
innenfor organisasjonsendring og -utvikling, lederutvikling,
organisasjonspsykologi, Human Resource Management og prosjektledelse.
Noen utvalgte publikasjoner fra 2015
• Buch, R., Dysvik, A., Kuvaas, B., & Nerstad, C. G. L. “It
takes three to tango—Exploring the interplay between
training intensity, job autonomy, and supervisor
support in predicting knowledge sharing.” (Human
Resource Management)
• Buch, R., Nerstad, C. G. L., & Säfvenbom, R. “The
interactive roles of mastery climate and performance climate in predicting intrinsic motivation.”
(Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports)
• Gottschalk, P., & Smith, R. “Gender and white-collar
crime: Examining representations of women in
media?” (Journal of Gender Studies)

Instituttet har organisert virksomheten i tre
faggrupper: Organisasjonsendring og -utvikling, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. Instituttet leverer
undervisning på alle nivåer i BIs utdanningsportefølje,
driver med eksternfinansierte forskningsoppdrag og har et
stort og velfungerende doktorgrads-miljø.
Instituttet er opptatt av vekselvirkningen mellom
forskning og undervisning. For instituttets medarbeidere
betyr dette å publisere i anerkjente internasjonale
tidsskrifter, samtidig som forskningen formidles i undervisningen. Instituttet har vesentlig forskningsproduksjon
årlig med over 50 vitenskapelige artikler i internasjonale
tidsskrifter, og en rekke vitenskapelige bokkapitler og
monografier.
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• He, W., Li-Rong, L., & Kuvaas, B. “Workgroup
Salary Dispersion and Turnover Intention in China:
A Contingent Examination of Individual Differences
and the Dual Deprivation Path Explanation.” (Human
Resource Management)
• Hofeditz, M., Nienaber, A.-M., Dysvik, A., & Schewe,
G. “"Want to" versus "have to": Intrinsic and extrinsic
motivators as predictors of compliance behavior
intention.” (Human Resource Management)
• Sankowska, A., & Søderlund, J. “Trust, reflexivity and
knowledge integration: Toward a conceptual framework concerning mobile engineers.” (Human Relations)

• Professors Petter Gottschalk og Erling Andersen
mottok prisen for beste artikkel ved «The International
Conference on Organization and Management» i Abu
Dhabi.
• Professor Hans Georg Gemünden mottok «the IPMA
Achievement Award 2015».
Instituttet var i 2015 med å organiserte den årlige
«European Association of Work and Organizational
Psychology» (EAWOP) konferansen, med deltakelse i
programkomiteen. EAWOP-konferansen gikk over fire
dager i mai og hadde i overkant av 1565 deltagere.
Insituttet gir hvert år ut BI Leadership Magazine, et
praktikerorientert magasin med oppdatert forskningsbasert kunnskap.
Professor Astrid Richardsen takket sist sommer av som
instituttleder etter to perioder i denne rollen. Professor
Øyvind L. Martinsen tiltrådte samtidig som ny instituttleder. Instituttet har levert meget godt innen forskning
og undervisning gjennom flere år og vil bygge videre på
det gode grunnlaget som er lagt og ytterligere styrke
fokuset på gode forsknings- og undervisningsprosesser.

Priser
• Professor Cathrine Filstads artikkel «The politics
of sensemaking and sensegiving at work" (2014)
Associate professors Geir Thompson (i samarbeid med
Lars Glasø) og Hallvard Føllesdal ble begge nominert
til “Best Scientist Presentation Award» på EAWOP
konferansen.
• Professor Adrian Furnham (UCL and BI) ble nominert
blant de 10 mest innflytelsesrike tenker i dette tiår av
HR Magazine, 2015.
• Professor Ralf Müller mottok «the PMI Research
Achievement Reward» for 2015.
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Institutt for

markedsføring
Instituttleder : Bendik Meling Samuelsen

Instituttets målsetting er at kandidatene skal arbeide for de beste
bedriftene og kvalifisere til lederstillinger hos disse. Instituttet fokuserer på
forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle
våre programmer. Et fagmiljø karakteriseres blant annet av fremragende
forskning.
Akademiske høydepunkter i 2015 inkluderer blant
annet:
• Ali Faradji-Rad (Nanyang Technical University), Bendik
M. Samuelsen (BI) og Luk Warlop (KU Leuven og BI)
publiserte artikkelen «On the Persuasiveness of Similar
Others: The Role of Mentalizing and the Feeling of
Certainty» i Journal of Consumer Reserach.
• Auke Hunneman (BI), Peter C. Verhoef (Groningen
University) og Laurens Sloot (Groningen University)
publiserte artikkelen «The Impact of Consumer
Confidence on Store Satisfaction and Share of Wallet
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Formation» i Journal of Retailing.
• Jon Bingen Sande (BI) publiserte sammen med Sven
Arne Haugland (NHH) arikkelen «Strategic performance effects of misaligned formal contracting: the
mediating role of relational contracting” i International
Journal of Research in Marketing.
Dette er bare noen av toppubliseringene i 2015; totalt
publiserte instituttets stab 27 vitenskapelige artikler på
nivå 1 og nivå 2.
Fra instituttets doktorgradsprogram disputerte Jakob
Utgård og Tarje Børsum Gaustad i 2015.
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Studier og programmer
Instituttet formidler sin kompetanse gjennom to
bachelorprogram, MSc-programmet i strategic marketing
management, Executive Master of Managementprogrammet i markedsorientert ledelse, samt
doktorgradsutdanning i markedsføring. Felles for
instituttets programmer er et sterkt kvantitativt fokus på
markedsføringens bidrag til virksomhetsutvikling.

Dette har gitt følgende grupperinger:
• Explore Market Opportunities – hvordan identifisere endringer i kundenes behov. Denne gruppen
består av markedsanalysespesialister, eksperter på big
data, på innsikt, eksperimenter, økonometri, teknologi
og avansert analyse.
• Create Market Solutions – hvordan organisere
seg for verdiskaping. Denne gruppen består av
faglige innenfor markedsorientert ledelse, kontraktsforhandlinger, outsourcing, partnerseleksjon,
lokaliseringsbeslutninger, overvåkning av kontrakter,
franchise, incentivsystemer, nettverk, internasjonalisering og verdiskapning til stakeholders.
• Manage Market Challenges – hvordan håndtere
markedskonkurransen. Denne gruppen består av
faglige som vet hvordan man trenger igjennom med
budskaper, på merkevarebygging, på prisstrategier og
taktikker, sosiale medier, salg, kundesegmentering,
posisjonering og verdioppnåelse.

Instituttets organisering
I motsetning til de tradisjonelle teoretiske og metodiske måtene å gruppere fagmiljøer på, har instituttet i
arbeidet med å reorganisere seg inn i tre grupper ut fra
hvilken rolle de spiller for å generere markedsorientert
vekst for virksomheter.
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Institutt for

regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Instituttleder : Ingunn Myrtveit

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi samler BIs fagressurser
innen regnskap, revisjon, økonomistyring, bedriftsøkonomisk analyse og
logistikk.
Institutt for regnskap, revisjon og jus ble delt i to i 2015,
de nye instituttene heter Institutt for rettsvitenskap
og Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.
De to instituttene har fortsatt et nært samarbeid om
Bachelorstudiet i regnskap og revisjon, Masterstudiet i
regnskap og revisjon og om spesialiseringen «Business
Law, Tax and Accounting» på siviløkonomstudiet.
Instituttet bidrar til forskningsbasert undervisning
og kunnskapsutvikling på alle nivåer. Instituttet er
undervisningstungt med ansvar for flere av de store obligatoriske kursene på BIs bachelorprogram. Instituttet har
også en stor kursportefølje på master- og executivenivå.
Instituttets faglige medarbeidere har tett kontakt med
næringslivet. Undervisningen og forskningen er utpreget
praktisk rettet, instituttet er blant annet ansvarlig for

ANSATTE

mange bedriftsinterne kurs i BIs corporate-portefølje.
Forskningen ved instituttet er knyttet til norsk
og internasjonal regnskapsrett, intellektuell kapital,
lederlønninger, corporate governance, produktivitetsanalyser, søketeknologi, transportanalyse, humanitær- og
miljølogistikk.
Flere av instituttets faglige medarbeidere utmerket
seg i året som gikk:
• Professor Erlend Kvaal har i perioden 2014 til 2016
ledet et regjeringsoppnevnt lovutvalg som har utarbeidet forslag til ny regnskapslov. Førsteamanuensis
Tonny Stenheim har vært oppnevnt som sekretær for
lovutvalget.
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• Professor John Christian Langli ledet Klagenemnden
for revisor- og regnskapsførere og fikk oppdraget med
å evaluere ordningen som gir små AS som hovedregel
anledning til å velge bort revisor.
• Professor Hanno Roberts kåret til «Best professor of
MBA 22, 2015» ved BI Fudan programmet i Kina.
• Professor Marianne Jahre er Vice President
Communications i POMS (Production and Operations
Management Society) ved College for Humanitarian
Operations & Crisis Management og medlem av editorial board of Journal of Operations Management som
spesialist på Humanitarian Operations Management.
• Førsteamanuensis Janicke Rasmussen er medlem av
arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) som er ett av fem nasjonale
råd under Universitets- og høgskolerådet.
• Førstelektor Eirill Bø er medlem av referansegruppen
for delprogrammet transport "Smart, green and
integrated transport" i EUs rammeprogram Horisont
2020 for Norges forskningsråd.

Utvalgte publikasjoner fra 2015:
• Janicke Rasmussen. "Do Board Evaluations Measure
Board Effectiveness? The Case of Large Listed
Companies in Norway." International Studies of
Management & Organization.
• Marianne Jahre and Nathalie Fabbe-Costes. "How
standards and modularity can improve humanitarian
supply chain responsiveness: The case of emergency
response units." Journal of Humanitarian Logistics and
Supply Chain Management.
• Limei Che and John Christian Langli. "Governance
structure and firm performance in private family
firms." Journal of Business Finance & Accounting.
Ingunn Myrtveit ble oppnevnt til instituttleder for det
nyopprettede instituttet fra 1. august 2015. Myrtveit har
vært tilknyttet BI siden 1987, som professor i bedriftsøkonomisk analyse siden 2007.
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Institutt for

samfunnsøkonomi
Instituttleder : Espen R. Moen

Institutt for Samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og
kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle
nivåer.
Instituttet arbeider med tema knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi,
næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og
finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, politisk økonomi,
matematikk, statistikk og økonometri.
Instituttets medarbeidere publiserer mye av sin forskning i ledende internasjonale fagtidsskrifter. Hele 59 % av
antatte artikler i 2015 ble publisert på nivå 2, det høyeste
nivået ifølge det nasjonale fagrådet for Samfunnsøkonomi.
Instituttet legger stor vekt på forskningsseminar. Dette
gjennomføres jevnlig hver uke i semesteret, der flere av
verdens ledende forskere innenfor instituttets fagfelter
presenterer nye forskningsarbeid. Professorene Ed Glaeser
(Harvard) , Gerard Padro i Miquel (LSE) og Steven

ANSATTE

Ongena (University of Zurich) var noen av de mange som
gjestet instituttet i 2015.
Instituttet huser fire forskningssentre:
Senter for Anvendt Makro- og Petroleumsøkonomi,
CAMP, ledet av Professor Hilde C. Bjørnland
Senteret har bl.a. arrangert PhD-kurs, 4 konferanser
med internasjonale ledende akademikere og produsert
12 Working papers i 2015. I tillegg var Hilde C. Bjørnland
programansvarlig og CAMP-vertskap for “The 23rd
Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and
Econometrics» (SNDE 2015). Senteret fikk i 2015 fornyet
avtale om finansiering fra Statoil for fem nye år.
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Senter for Monetær økonomi, CME, ledet av
Professor Tommy Sveen
CME organiserer seminarer med fokus på pengepolitikk og makroøkonomi. Hvert år presenterer senteret
en rapport om gjennomføringen av pengepolitikken, på
oppdrag fra Finansdepartementet. Professor Tommy Sveen
overtok som leder av senteret etter Arne Jon Isachsen
sommeren 2015.
Senter for Forskning i økonomi og ledelse, CREAM,
ledet av Professor Christian Riis
Senterets virksomhet er konsentrert rundt to hovedområder: «Konkurransepolitikk i dynamiske markeder»
finansiert av Konkurransetilsynet, og utvikling av et
metodisk apparat for «mernytte-analyser» i samferdselssektoren. Tilknyttede faglige er Tom-Reiel Heggedal, Espen
R. Moen og Christian Riis.

Personer og prestasjoner:
Instituttet har rekruttert flere dyktige faglige dette året.
Professor Fabio Canova ble i 2015 kallet. Han kom fra
European University Institute og er en anerkjent europeisk
makroøkonom. Instituttet var også glad for å kunne
ønske Førsteamanuensis Gisle James Natvik og Alfonso
Irarrazabal velkommen, begge kom fra Norges Bank.
Kristin Grigson ble ansatt som administrasjonskonsulent i
august.
• Førstelektor Robert Hansen vant instituttets interne
pris som årets foreleser.
• Drago Bergholt og Hans-Martin Straume disputerte
for sine doktorgrader i 2015.
• Benny Geys ble utnevnt til professor høsten 2015 i en
alder av 37 år.
• Førsteamanuensis Pål Lauritzen har ledet en gruppe
som har gitt en innstilling til BIs ledelse om hvordan BI
skal forhold seg til Big Data.
• Professor Hilde C Bjørnland sitter i finanspolitisk råd i
Sverige og er medlem i et nytt offentlig utvalg i Norge
som skal se på aksjeandelen i oljefondet.

Senter for Eksperimentelle studier og forskning,
CESAR, ledet av Professor Leif Helland:
BI og CESAR var én av to økonomimiljøer i Norge som
fikk tildelt Toppforskmidler (Toppforsk 2016 – 2020), med
en total ramme på 22 mill. Prosjektet og midlene er lagt
under CESAR og skal benyttes til forskning på årsakene til
ineffektivitet i forhandlinger: teoretisk og eksperimentelt.

Professor Espen R. Moen kom tilbake fra Universitet i
Oslo og tok over som instituttleder etter Erling Steigum i
september 2015.
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Institutt for

strategi
Instituttleder : Randi Lunnan

Institutt for strategi er et aktivt, ledende og innovativt fagmiljø som utvikler
og formidler kompetanse innen fagområdet strategi.
Instituttet har kurs på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt kurs rettet mot det erfaringsbaserte
Executive markedet. Flere av instituttets faglige medarbeidere underviser for ledere på MBA og Executive Master of
Management ved BIs anerkjente samarbeidsinstitusjoner
utenlands, som Fudan University i Shanghai og Nanyang
Technological University i Singapore.

de hadde stått ovenfor, noe som har gitt kurset verdifull
næringslivsrelevans.
Forskning
Instituttet har et stort fokus på forskning og publiserer
jevnlig i relevante og anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.
Flere av instituttets forskningsprosjekter er knyttet
til industriell konkurranseevne. Målet er å bidra til en
synliggjøring av ulike næringers betydning for norsk
økonomi samt de mulighetene og utfordringene som er
knyttet til verdiskaping innenfor noen av de viktigste
næringene i Norge. Instituttet er også involvert i flere
internasjonale samarbeidsprosjekter. Innovative Nordics,
som er et forskningssamarbeid med Handelshögskolen i
Stockholm, er en unik kartlegging av nasjonsovergripende

Moderne og relevante undervisningsmetoder
Instituttet har fokus på nye digitale undervisningsmetoder.
Blant annet ble det i Strategi for tredje års siviløkonomstudenter utviklet en strategiturnering som engasjerte
studentene til å konkurrere for å vinne turneringen. I
tillegg til turneringen ble det laget videoer der ledere i
ulike bedrifter presenterte reelle strategiske utfordringer
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Utvalgte publiseringer:
• Amdam, R.P. & Bjarnar, O. Globalization and the
development of industrial clusters: Comparing two
Norwegian clusters, 1900–2010. Business History
Review.
• Andersson, U., Gaur, A., Mudambi, R. & Persson, M.
Unpacking inter-unit knowledge transfer in multinational enterprises. Global Strategy Journal.
• Hydle, K.M. (2015). Temporal and spatial dimensions
of strategizing. Organization Studies.
• Junni, P., Sarala, R., Tarba, S. & Weber, Y. The role
of strategic agility in acquisitions. British Journal of
Management
• Martinkenaite-Pujanauskiene, I. & Breunig, K.J. The
emergence of absorptive capacity through micro-macro
level interactions. Journal of Business Research.

næringsklynger i Norge og Sverige.
BI er også, gjennom instituttets Senter for byggenæringen, akademisk partner i Klima 2020, et SFI som fokuserer
på strategisk endring for klimatilpasning av bygg og
infrastruktur.
Det ble i 2015 avlagt tre doktorgrader innen PhD
spesialiseringen i strategisk ledelse. De nye doktorene
Ieva Martinkenaitė-Pujanauskienė, Katja M. Hydle og
Lene Pettersen, har alle vært stipendiater ved institutt for
strategi.
Internasjonalt miljø
Instituttet har et særlig fokus på internasjonal rekruttering. Åtte nasjonaliteter er representert i fagstaben, som
Assistant Professors, professor II og førsteamanuenser/
professorer.
Instituttet arrangerer også en meget aktiv seminarserie
med internasjonale forskere innen strategifeltet. I tillegg
var instituttet vertskap for flere gjesteprofessorer i løpet
av 2015.

Fire forskningssentre er tilknyttet instituttet
• Senter for byggenæringen (Leder: Lena Bygballe)
• Senter for tele- og nettverksvirksomhet (Leder:
Øystein Fjeldstad)
• Senter for teknologistrategi (Leder: Espen Andersen)
• Senter for risiko- og forsikringsforskning (Leder:
Johannes Brinkmann)
• To gaveprofessorater er tilknyttet instituttet
• Telenor-professoratet i internasjonal strategi og ledelse
(Øystein Fjeldstad)
• Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse professorat i
strategi og industriell konkurranseevne (Torger Reve)

Utmerkelser i 2015:
• Professor Gabriel R.G. Benito ble valgt inn som Fellow i
Academy of International Business (AIB).
• Harvard Business School (HBS) tildelte professor Rolv
Petter Amdam det prestisjefylte Alfred D. Chandler
Jr International Visiting Scholar Fellowship ifm. et
forskningsopphold ved HBS høsten 2015.
• Professor II Ulf Andersson vant International Business
Review (IBR) Best Journal Paper of the Year Award for
artikkelen (m/ Alessandra Perri) «Knowledge outflows
from foreign subsidiaries and the tension between
knowledge creation and knowledge protection:
Evidence from the semiconductor industry».
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Institutt for

rettsvitenskap
Instituttleder : Tore Bråthen

Institutt for rettsvitenskap er et av Norges største akademiske fagmiljøer
innen forretningsjus og har også et sterkt fagmiljø innen bedriftenes
samfunnsansvar, politisk økonomi og grønn vekst.
Institutt for regnskap, revisjon og jus ble delt i to i 2015,
de nye instituttene heter Institutt for rettsvitenskap
og Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.
De to instituttene har fortsatt et nært samarbeid om
Bachelorstudiet i regnskap og revisjon, Masterstudiet i
regnskap og revisjon og om spesialiseringen «Business
Law, Tax and Accounting» på siviløkonomstudiet.

saksøke revisor. Tema for avhandlingen er således svært
relevant.
• Morten Kinander hadde sin tiltredelsesforelesning som
professor og tittelen var: «Rettsliggjøring 10 år etter:
Forholdet mellom rett og politikk med utgangspunkt i
nyere utviklingstrekk i Høyesterett»
• Per Espen Stoknes og Kjell Eliassen arrangerte seminaret «Green Economics & Science based Activism»
i forbindelse med 70-årsdagen til Jørgen Randers.
Fremstående eksperter fra hele verden bidro til
seminaret og til festskriftet som ble utgitt.
• Skattelovsamlingen som redigeres av Ole GjemsOnstad hadde 25-års jubileum og Gyldendal feiret
begivenheten med å arrangere seminaret «Aktuell

Faglige høydepunkter
• Kari Birkeland ble den første i Norge med doktorgrad
innen revisjonsjus med sin avhandling om revisors
erstatningsansvar. I takt med at revisor har fått en
utvidet rolle som regelverkets overvåker, har revisors
klienter og andre i større grad enn tidligere begynt å
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Digitalisering:
"Innføring i forretningsjus" av Stine Winger Minde og
Monica Viken er den første digitale fagboken av sitt slag,
og representerer noe helt nytt innenfor juridisk litteratur.
Boken består av til sammen 25 leksjoner som inneholder
videoer, teori, kontrollspørsmål, case, refleksjonsspørsmål,
sjekklister m.m. Boken retter seg særlig mot studenter på
førsteårskurset i forretningsjus, men egner seg også godt
for andre som ønsker å sette seg inn i de mest relevante
emnene i fagfeltet.

skatte- og avgiftsplanlegging» på BI, der finansminister
Siv Jensen holdt det avsluttende innlegget.
Per Espen Stoknes ble tildelt prisen «Outstanding
Academic Title» fra American Library Association for
boken «What we think about when we try not to
think about global warming». Han har også skrevet
kronikk om grønn energi sammen med Arnold
Schwarzenegger for å påvirke Republikanerne I forkant
av presidentvalgkampen.
Jørgen Randers bisto byregjeringen I Shanghai med
planleggingen av byens sosio-økonomisk-miljømessige
utvikling som en del av byplanen for de neste 35 år.
Monica Viken ble utnevnt til «Commander» av
studentforeningen på Bachelor i økonomi og forretningsjus, for sitt sterke engasjement for studiet.
Gudmund Hernes hadde følgende gjester i Åpent
Forum: Gro Harlem Brundtland, Jørgen Randers, Sigve
Brekke og Else Bugge Fougner.

Forskningssenter knyttet til instituttet:
• Nytt forskningssenter fra 2016: Senter for stiftelsesforskning, ledet av Caroline D. Ditlev-Simonsen.
• Senter for bedriftenes samfunnsansvar v/Caroline
Ditlev-Simonsen og Atle Midttun (Institutt for
innovasjon og økonomisk organisering
• Senter for europeiske og asiatiske studier v/Kjell
Eliasssen
• Senter for grønn vekst v/Per Espen Stoknes og Jørgen
Randers
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Årsregnskap
2015
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Resultatregnskap 01.01.-31.12.
Resultatregnskap 01.01.-31.12.

Morselskap:

Morselskap:
2015

2014

1 108 508
35 318
263 916
43 600
1 451 342

1 065 342
38 478
258 078
45 073
1 406 971

841 188
101 266
1 021
428 118
1 371 593

768 340
90 660
514
413 398
1 272 913

79 749

134 058

11 184
-48 932
-37 748

24 362
-51 472
-27 110

42 001

106 949

0

0

42 001
-13 202
-5 800
61 003
42 001

Note

Konsern:

Konsern:
2015

2014

Driftsinntekter
Undervisningsinntekter
Oppdragsforskningsinntekter
Statstilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

1 108 508
35 319
263 916
66 867
1 474 609

1 065 342
38 478
258 078
70 213
1 432 111

Driftskostnader
Lønn og andre personalkostnader
Ordinære avskrivninger
Tap på fordringer
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

841 976
110 896
1 021
427 724
1 381 618

769 543
100 084
514
416 658
1 286 799

92 991

145 312

5 174
-48 942
-43 768

17 931
-51 475
-33 544

Resultat før skatt

49 224

111 768

Skattekostnad skattepliktig virksomhet

-1 647

-1 470

106 949

Årsresultat

47 576

110 298

-8 255
-5 200
120 404
106 949

Overføringer og disponering av årsresultat:
Netto til / (fra) forskningsutviklingsfond
Netto til / (fra) fond for MSc og PhD stipend
Overført til annen egenkapital
Sum disponert

-13 202
-5 800
66 578
47 576

-8 255
-5 200
123 753
110 298

1
2, 9

3, 7
5
12
4, 9

NOK 1.000

Driftsresultat
9
6, 9
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Finansinntekter og –kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter
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Balanse 31.12.
Balanse 31.12.

Morselskap:
Morselskap:

2015

2014

159 475
1 531 771
100 026
174 281
280 296
2 245 850

166 977
1 556 647
103 144
189 659
280 296
2 296 723

575
101 736
216 615
318 926

631
113 588
150 751
264 969

2 564 775

2 561 692

Note NOK 1.000

5
5
5
8
10

11
9, 12
13

2015

2014

159 475
1 967 331
128 040
281
0
2 255 127

166 977
1 999 001
130 350
502
0
2 296 830

575
99 134
225 124
324 833

631
113 251
158 414
272 296

2 579 960

2 569 126

1 300

1 300

Opptjent egenkapital
Fond
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

31 454
682 657
714 111

50 456
441 614
492 070

Sum egenkapital

715 411

493 370

6 054

7 549

5 339
290 188
17 447
312 974

3 692
468 558
21 342
493 592

1 253 000
1 253 000

1 276 500
1 276 500

37 522
59 699
195 300
292 521

48 349
57 487
192 278
298 114

Sum egenkapital og gjeld

2 579 960

2 569 126

Pantstillelser
Husleieforpliktelser

1 253 000

1 276 500

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Bygninger, tekniske installasjoner, tomter
Maskiner, inventar, transportmidler
Langsiktige fordringer og plasseringer
Aksjer i datterselskaper
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Stiftelsens kapital

1 300

1 300

14

31 454
673 494
704 948

50 456
438 025
488 482

14
14

706 248

489 782

6 054

7 549

15

Bundne fond

0
290 188
17 447
307 635

0
468 558
21 342
489 900

21
7
17

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

1 253 000
1 253 000

1 276 500
1 276 500

16

Langsiktig gjeld
Pantelån
Sum langsiktig gjeld

36 031
60 099
195 709
291 839

50 488
57 791
189 682
297 961

9

2 564 775

2 561 692

1 253 000

1 276 500

9, 20

18
19

Konsern:

Konsern:

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Oslo, 16. mars 2016

Knut Haanæs
Styrets leder

Marianne Stenius
Styremedlem

Gabriel Robertstad
Garcia Benito
Styremedlem
Repr. faglig ansatte

Maalfrid Brath
Styremedlem

Gunnar Bjørkavåg
Styremedlem

Ingunn Myrtveit
Styremedlem
Repr. faglig ansatte

Silje Engeseth
Styremedlem
Repr. administrative ansatte

Espen Haugen
styremedlem
Repr. studentene

Inge Jan Henjesand
Rektor
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NOTER TIL REGNSKAPET 2015
(Alle tall i de påfølgende notene er i 1 000 NOK hvis ikke annet er angitt.)
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. De vesentligste
regnskapsprinsippene er beskrevet nedenfor.
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Stiftelsen Handelshøyskolen BI og datterselskapene BI-bygget DBlokka AS, Bedriftsøkonomisk Institutt AS, Studentenes Hus Nydalen AS, Sandakerveien 116-118 AS og
Sandakerveien D-Blokka AS.
Av disse har verken Bedriftsøkonomisk Institutt AS, Sandakerveien D-Blokka AS, Studentenes Hus AS eller
Sandakerveien 116-118 AS hatt aktivitet i 2015. Det vises for øvrig til note 10.
a) Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet er en økonomisk enhet. Regnskapet inkluderer
Stiftelsen Handelshøyskolen BI og selskaper hvor Stiftelsen har bestemmende innflytelse. Bestemmende
innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til
å utøve faktisk kontroll over selskapet.
Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er
utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskap følger de samme regnskapsprinsipper som
morselskapet.
Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på
overtagelsestidspunktet.
Notetabellene er utarbeidet for konsernet og morselskapet de to siste årene.
b) Inntektsføringsprinsipper
Undervisningsinntekter inntektsføres i takt med gjennomføringen av normert studieplan. Statstilskudd
periodiseres tilsvarende. Oppdragsforskningsinntekter og andre driftsinntekter periodiseres i takt med
leveransen av tjenesten. BI mottar offentlige tilskudd til forskningsprosjekter. Tilskuddene blir inntektsført i takt
med fremdriften på prosjektene.
Inntektsføring av husleie skjer i henhold til utleieperiode og felleskostnader inntektsføres med et à konto beløp.
Felleskostnader avregnes ved årets slutt.
c) Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
d) Fordringer
Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres
så vidt mulig på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer i utenlandsk valuta vurderes til kurs
per 31.12.
e) Varebeholdning
Varebeholdningen er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for
påregnelig ukurans.
f) Aksjer og obligasjoner
Aksjer og obligasjoner bestemt til varig eie eller bruk er oppført i balansen som anleggsmidler. Disse er vurdert
til kostpris med mindre forhold som ikke anses å være av forbigående karakter har betinget en lavere vurdering.
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Kortsiktige plasseringer av overskuddslikviditet (likvide aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt.
g) Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger
kr 100 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler resultatføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger
tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Utskiftninger av hele driftsmidler blir balanseført.
I skatteregnskapet følges skattelovens vurderingsregler i forhold til aktivering, og driftsmidler som antas å ha en
brukstid over tre år og har en kostpris på over kr 15 000 aktiveres.
h) Pensjoner og pensjonsforpliktelser
BIs tjenestepensjonsordning oppfyller lovens krav om tjenestepensjon. BIs ansatte er delvis tilknyttet Statens
Pensjonskasse (SPK) og delvis private ordninger gjennom Storebrand. BI benytter IAS 19 i henhold til NRS 6A.
Pensjonsordningen i SPK er forsikringsteknisk oppbygget. Ordningen er imidlertid ikke fondsbasert, men
utbetaling av pensjoner er garantert av staten iht. pensjonslovens § 1. Premiefastsettelse og beregning av
pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarielle prinsipper. Beregnede pensjonsmidler gir en avkastning som
tilsvarer statsobligasjonsrenten. Ordningen anses iht. NRS som en ytelsesplan.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, endringer i pensjoner og ytelser, avkastning på pensjonsmidler
samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang m.v.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner amortiseres over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot
beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot egenkapitalen.
Pensjonskostnad inngår i lønn og andre personalkostnader.
I tillegg til de sikrede forpliktelsene er det beregnet usikrede forpliktelser knyttet til ansatte som har gått ut i AFP.
i) Forskningstermin
Heltidsansatte i vitenskapelige stillinger ved Handelshøyskolen BI har rett til forskningstermin hvert 6. år. Dette
innebærer ett år med forskningsplikt og fritak fra undervisning. Søknad om forskningstermin skal godkjennes av
viserektor, er tilpasset budsjettprosessen og de ulike aktivitetsplaner. Lønn under en medarbeiders
forskningstermin anses som kostnader til nødvendig kompetanseoppbygging og resultatføres som ordinær
periodekostnad.
j) Tapskontrakter
En tapskontrakt anses å foreligge dersom BI har en bindende kontrakt som har estimert negativ netto nåverdi.
Tapskontrakter regnskapsføres som en forpliktelse etter beste estimat.
k) Skatt
BI er ikke en skattepliktig stiftelse, men er skattepliktig for utleie av lokaler.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt er beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme
periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.
Alle datterselskapene er skattepliktige.
l) Rentebytteavtaler
BI benytter rentebytteavtaler for å sikre fremtidige rentebetalinger på langsiktig lån og behandles
regnskapsmessig som sikring. Kontantstrømmene fra rentebytteavtalene sammenstilles med rentebetalingene
knyttet til langsiktige lån. Rentebytteavtalene balanseføres ikke.
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m) Kontantstrømoppstilling / Kontanter og kontantekvivalenter
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metoden. Dette innebærer at man i
oppstillingen tar utgangspunkt i selskapets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra
henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten. Kontanter og
kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd uten løpetid.

Note 1

Statstilskudd

Statstilskuddets størrelse fastsettes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i Stortinget.
2015

2014

109 667
0
32 807
121 442

110 512
350
34 708
112 508

Utdanningskomponenten kap. 260
BI Bank og Forsikring (Vox)
Forskningskomponenten kap. 260
Langsiktige og strategiske midler kap. 260

263 916

258 078

Sum statstilskudd

Note 2

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter omfatter i hovedsak salg av kompendier og bøker, husleieinntekter, gaver og royaltyinntekter.
Morselskap

Konsern

2015

2014

3 153
25 068
5 725
9 653

2 902
27 851
5 939
8 380

43 600

45 073

2015

2014

Trykkeri- og forlagsinntekter
Husleieinntekter
Offentlig og privat støtte og gaver
Andre inntekter

3 153
47 919
5 725
10 069

2 902
52 395
5 939
8 976

Sum andre driftsinntekter

66 867

70 213

Høsten 2012 besluttet BI å avvikle aktiviteten ved Studentenes Hus Nydalen. Dette innebar at husleieavtalen
knyttet til Studentenes Hus ble transportert tilbake til BI, og BI startet arbeidet med å leie ut lokalene til andre
næringsdrivende. Det er ved utgangen av 2015 ikke ledige arealer i disse lokalene. Det har i løpet av 2015 skjedd
en del endringer i utleiearealene i A, B og C-Blokka. Arealene det kreves husleie for er redusert med 3.994 m2.
Reduksjonen skyldes leiefritak for kantinene. I datterselskapet BI-Bygget D-Blokka var det ved utgangen av 2015
16% ledighet, tilsvarende 2.594 m2.
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Note 3

Lønn og andre personalkostnader

Godtgjørelse til daglig leder (rektor) i 2015 utgjorde kr 2 160 462. Andre skattepliktige ytelser utgjorde
kr 7 140. Rektor er medlem av BIs ordinære pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Netto estimert
pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift for 2015 var kr 184 982. Rektor har etter avsluttet rektorperiode krav på ett
års forskningstermin med rektorlønn. Det er ingen bonusavtale knyttet til daglig leder.
BI har ingen pensjonsforpliktelser overfor styrets medlemmer ut over at de ansattes representanter i styret er
tilknyttet BIs ordinære pensjonsordninger. Styrehonorarer for 2015 er utbetalt som følger:

Styreleder
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Observatør
Observatør
Styremedlem
Styremedlem
Observatør

Navn

Oppnevnt av

Valgperiode

Terje Venold
Knut Haanæs
Maalfrid Brath
Marianne Stenius
Gunnar Bjørkavåg
Pål Lauritzen
Ingunn Myrtveit
Silje Engeseth
Mats Gimming Myhre
Anders Gautvik-Minker
Thomas Skovli
Andreas Fredriksen
Espen Haugen

Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Vitensk. ansatte
Vitensk. ansatte
Adm. ansatte
Adm. ansatte
Adm. ansatte
Studentene
Studentene
Studentene

01.08.12-31.07.15
01.08.15-31.07.18
01.08.14-31.07.17
01.08.15-31.07.18
01.08.13-31.07.16
01.08.13-31.07.15
01.08.14-31.07.16
01.08.15-31.07.17
01.08.12-31.07.15
01.08.15-31.07.17
01.01.15-31.07.15
01.08.15-31.12.15
01.08.15-31.12.15

Styrehonorar
87 500
0
125 000
100 000
100 000
50 000
100 000
100 000
7 000
10 500
50 000
64 000
10 500

Sum

804 500

Det har i 2015 vært bytte av styreleder. Honorar til styreleder er følgelig kun for deler av året.
Det er ikke gitt lån og/eller stilt sikkerhet for lån til daglig leder eller styrets leder.
Morselskap

Konsern

2015

2014

656 257
84 470
77 143
23 318

621 742
82 742
42 915
20 941

841 188

768 340

845
764

818
734

2015

2014

Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader inkl. aga
Andre ytelser

657 045
84 470
77 143
23 318

622 944
82 742
42 915
20 941

Sum

841 976

769 543

845
764

818
734

Antall ansatte pr. 31.12.
Omregnet til årsverk

Honorar til revisor for 2015 er som følger:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Annen bistand
Sum

kr
kr
kr
kr

Morselskap
332 075
83 750
56 404
472 229

Alle beløp i hele kroner og inkl. mva.
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Konsern
435 603
83 750
56 404
575 757

Note 4

Andre driftskostnader

Morselskap

1)

Konsern

2015

2014

115 107
57 774
18 727
55 557
48 687
18 438
11 737
45 597
56 493

117 442
54 504
16 859
49 824
44 917
19 016
12 862
43 936
54 038

428 118

413 398

2015

2014

Husleie og forvaltningskostnader
IT-kostnader
Bøker, tidsskrifter og div. abonnementer
Markedsføring
Reise- og møtekostnader
Kopiering og trykking
Telefon-, porto- og fraktkostnader
Kostnader samarbeidende skoler
Diverse kostnader

113 332
57 774
18 727
55 705
48 687
18 438
11 742
45 597
57 722

118 417
54 504
16 859
50 301
44 917
19 016
12 875
43 936
55 832

Sum

427 724

416 658

1)

Se også note 17.

Note 5

Varige driftsmidler

Driftsmidlene avskrives lineært over driftsmiddelets antatte levetid og etter følgende satser:
Immaterielle eiendeler
Transportmidler
Maskiner, inventar
Datautstyr
Bygninger

15-25 %
20 %
10-20 %
25 %
1,5 %

Personlig datautstyr som benyttes i undervisning, administrativt arbeid eller forskning resultatføres da det ut fra
forventet slitasje og rask teknisk utvikling ikke kan sies å ha en levetid ut over tre år.
Morselskap:

Kostpris 1.1
Tilgang
Avgang til kostpris

220 437
28 431
0

Maskiner,
utstyr,
transp.midler
235 333
37 428
-6 037

Kostpris 31.12

248 868

266 725

1 677 115

105 300

2 298 007

Akk. avskrivninger/nedskrivninger 1.1
Avskrivning/nedskrivning på avgang
Årets ord. avskrivn. og nedskrivn.

53 460
0
35 933

132 190
-5 670
40 178

225 489
0
25 155

0
0
0

411 139
-5 670
101 266

Akk. avskrivninger 31.12

89 393

166 698

250 644

0

506 735

Balanseført verdi 31.12

159 475

100 027

1 426 471

105 300

1 791 272

Immaterielle
eiendeler
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Bygg
Nydalen,
Oslo
1 676 836
279
0

Tomt
Nydalen,
Oslo
105 300
0
0

2 237 906
66 138
-6 037

Totalt

Konsern:

Kostpris 1.1
Tilgang
Avgang til kostpris

220 437
28 431
0

Maskiner,
utstyr,
transp.midler
270 225
41 072
-8 150

Kostpris 31.12

248 868

303 147

2 130 072

165 300

2 847 387

Akk. avskrivninger/nedskrivninger 1.1
Avskrivning/nedskrivning på avgang
Årets ord. avskrivn. og nedskrivn.

53 460
0
35 933

139 875
-7 783
43 014

296 092
0
31 949

0
0
0

489 428
-7 783
110 896

Akk. avskrivninger 31.12

89 393

175 106

328 041

0

592 540

Balanseført verdi 31.12

159 475

128 040

1 802 031

165 300

2 254 846

Immaterielle
eiendeler

Bygg
Nydalen,
Oslo
2 129 793
279
0

Tomt
Nydalen,
Oslo
165 300
0
0

2 785 755
69 781
-8 150

I anleggsgruppen immaterielle eiendeler inngår IT-systemer og egenutviklede IT-løsninger.
Note 6

Finanskostnader
Morselskap

Konsern

2015

2014

48 261
671

50 499
973

48 932

51 472

2015

2014

Renter pantelån
Andre renter og omkostninger

48 261
681

50 499
976

Sum finanskostnader

48 942

51 475
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Totalt

Note 7

Pensjoner

Ordningen i Statens pensjonskasse (SPK) omfatter 328 yrkesaktive personer og 80 pensjonister pr. 31.12.2015
(322 yrkesaktive personer og 74 pensjonister pr. 31.12.2014).
Ordningen i Storebrand omfatter 691 yrkesaktive personer og 132 pensjonister pr. 31.12.2015
(623 yrkesaktive personer og 124 pensjonister pr. 31.12.2014).
Forutsetninger lagt til grunn for beregningene (se også note h under regnskapsprinsipper):
Diskonteringsrente
Årlig lønnsregulering
Årlig G-regulering
Årlig pensjonsregulering
Avkastning på pensjonsmidler SPK
Avkastning på pensjonsmidler Storebrand

2015
2,70 %
2,50 %
2,25 %
1,50 %
2,70 %
2,70 %

2014
2,30 %
2,75 %
2,50 %
1,75 %
3,14 %
3,20 %

For beregningen fra SPK er det i 2015 lagt til grunn en frivillig avgang som varierer fra ca 12,6 % for de yngste til
ca 1,8 % for de eldste i ordningen. For beregningene fra Storebrand er det lagt til grunn en frivillig årlig avgang som
varierer fra 95 % for de yngste til 0 % for de eldste i ordningen. Mange medlemmer som inngår i beregningen fra
Storebrand er studenter som kun er ansatt under studietiden. Derfor er frivillig avgang høy for de yngste
medlemmene i ordningen. Forutsetningene er tilsvarende de som ble benyttet i 2014.
BI er tilsluttet avtalefestet pensjon (AFP) som er en kollektiv pensjonsordning for privat sektor i Norge, og omfatter
alle ansatte som jobber i bedrifter med tariffavtale der AFP inngår. I 2014 omfattet ordningen ca 721.000
arbeidstakere på landsbasis. AFP-ordningen er basert på et tredjepartssamarbeid mellom
arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av pensjonsutgiftene til AFP,
mens tilsluttede foretak dekker 2/3. Alle BIs ansatte som er omfattet av pensjonsordningen i Storebrand er
medlemmer i AFP-ordningen.
For å ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) må medlemmet oppfylle flere vilkår. Blant annet må medlemmet på
uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker i et foretak tilsluttet ordningen. Medlemmet må ha vært
sammenhengende ansatt de siste tre år og vært i et foretak tilsluttet ordningen i 7 av de siste 9 årene. Ved uttak vil
det bli beregnet årlig pensjon på grunnlag av 0,314% av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G fra fylte 13 år til
og med fylte 61 år. Ordningen administreres av Fellesordningen for AFP som også fastsetter og krever inn premie.
Premien skal fastsettes slik at den er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter og dessuten gi grunnlag for opplegg
av et pensjonsfond. Neste års premiesats er 2,5% av lønn mellom 1 og 7,1 G (1 G utgjør per 31.12.2015 kr
90.068).
Fellesordningen for AFP offentliggjør ikke anslag på fremtidige premiesatser, men legger til grunn at premien for ny
AFP må økes over tid for å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig bufferkapital. Foretak
som deltar i AFP-ordningen er solidarisk ansvarlig for to tredjedeler av pensjonen som skal utbetales til de
arbeidstakerne som til en hver tid fyller vilkårene. Ansvaret gjelder både manglende innbetaling og dersom
premiesatsen viser seg å være utilstrekkelig.
Regnskapsmessig er ordningen å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning. BI er ikke i stand til å identifisere
sin andel av ordningens underliggende økonomiske stilling og resultat med tilstrekkelig grad av pålitelighet, og på
denne bakgrunn regnskapsføres ordningen som en innskuddsordning. Dette innebærer at AFP-ordningen ikke er
balanseført. Premier til ordningen kostnadsføres når de påløper. Tilskudd til AFP-ordningen inngår i
regnskapslinjen lønnskostnader, og utgjorde i 2015 4,9 mkr (2,2 % av lønn mellom 1 og 7,1 G).
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2015
Storebr
sikrede
ordninger

2014

Storebr
usikrede
ordninger

SPK

Nåverdi av årets pensj.opptj. inkl aga

27 962

47 802

0

75 764

24 859

43 406

0

68 265

+ Rentekostnad av påløpt pensj.forpl.

14 603

15 762

0

30 365

21 908

21 840

18

43 766

- Estimert avkastning på pensj.midler

-10 651

-9 748

0

-20 399

-16 620

-21 714

-6

-38 339

827

0

0

827

785

0

0

785

32 741

53 815

0

86 556

30 932

43 532

12

74 476

+/- Resultatført planendring inkl aga

0

0

0

0

-22 646

0

0

-22 646

Pensj.kostn. inkl. arbeidsgiveravgift

32 741

53 815

0

86 556

8 286

43 532

12

51 830

- Herav ansattes andel (trukket i lønn)

-4 165

-5 248

0

-9 413

-3 946

-4 969

0

-8 915

Årets pensjonskostnad inkl aga

28 576

48 567

0

77 143

4 340

38 563

12

42 915

Netto pensjonskostnad

SPK

Storebr
usikrede
ordninger

Periodens pensjonskostnad

+/- Administrasjonskostnader

Sum

Storebr
sikrede
ordninger

31.12.2015
Pensjonsmidler og
pensjonsforpliktelser

Storebr
sikrede
ordninger

SPK

Sum

31.12.2014

Storebr
usikrede
ordninger

Sum

SPK

Storebr
sikrede
ordninger

Storebr
usikrede
ordninger

Sum

Estimert brutto pensjonsforpl. inkl aga

-603 102

-575 460

0

-1 178 562

-640 043

-633 149

-222

-1 273 415

Estimert verdi av pensj.midler inkl aga

478 116

410 258

0

888 374

433 442

371 465

0

804 907

-124 986

-165 202

0

-290 188

-206 601

-261 684

-222

-468 507

0

0

0

0

0

-51

0

-51

-124 986

-165 202

0

-290 188

-206 601

-261 735

-222

-468 558

Netto pensjonsforpliktelse inkl aga
Ikke resultatført planendring inkl aga
Netto pensj.midler/(-forpl.) inkl aga

BI fører estimatavvik direkte mot egenkapitalen og i 2014 og 2015 er følgende ført mot egenkapitalen:
31.12.2015
Pensjonsmidler og
pensjonsforpliktelser

SPK

Estimatavvik mot egenkap. 31.12.

77 540

Note 8

31.12.2014

Storebr
sikrede
ordninger

Storebr
usikrede
ordninger

96 924

0

Sum

SPK

174 464

-72 475

Storebr
sikrede
ordninger

Storebr
usikrede
ordninger

-92 721

86

Sum
-165 110

Langsiktige fordringer og plasseringer

BI har følgende aksjeposter:
Beskrivelse
Aksjer
Aksjer
Aksjer

Selskap/fond

Antall

Oslotech as (tidl. Forskningsparken AS),
B-aksjer
Kikora AS
International School of Management1)

Sum
1) Pålydende

Pålydende

Eierandel og
stemmeandel

Balanseført
verdi

55

55

1,20 %

0

5 475
600

1,50
1

2,52 %
1,00 %

0
281
281

i Litas
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Note 9

Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Det er bevilget et ansvarlig lån fra morselskapet til datterselskapet BI-Bygget D-blokka AS pålydende 189,1 mkr.
Lånet løper avdragsfritt til 31.12.2023 og forrentes med 3 måneders NIBOR + 2,00% margin.
Mellomværende 2015:
Kundefordringer

Andre fordringer

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

3 245
0
0

174 831
0
0

Sum

3 245

174 831

Øvrig kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

461
0
0

0
0
0

Sum

461

0

Vesentlige transaksjoner 2015:
Salgsinntekter

Driftskostnader

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

1 868
0
0

6 930
0
0

Sum

1 868

6 930

Renteinntekter

Rentekostnader

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

6 106
0
0

0
0
0

Sum

6 106

0

Note 10

Aksjer i datterselskaper

Selskap

Antall

Bedriftsøkonomisk Institutt AS
BI-Bygget D-Blokka AS
Sandakerveien D-Blokka AS
Studentenes Hus Nydalen AS
Sandakerveien 116-118 AS

100
229 100
300
100
100

Pålydende
1
1
1
2
1

Sum

Eierandel og
stemmeandel
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

Balanseført
verdi
100
280 055
45
0
96
280 296
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Note 11

Varebeholdning

Varebeholdningen består av beholdninger i trykkeri og forlag, herunder kompendier og rekvisita. Hele
beholdningen er å regne som kurant.

Note 12

Andre kortsiktige fordringer

2015

2014

2 000

1 900

921
100

479
36

Konstaterte tap
Endring i avsetning

1 021

514

Årets tap på fordringer

Avsetning til dekning av mulige tap 31.12

Fordringer med forfall senere enn ett år:
9 022

Note 13

9 390

Lån til ansatte

Bundne skattetrekksmidler

2015

2014

39 379

37 731

Avsatt på skattetrekkskonto
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Note 14

Egenkapital

Morselskap:
Det er i morselskapet netto benyttet 13,2 mkr av forskningsutviklingsfondet i 2015. Årets resultat på 42,0 mkr er
tilført annen egenkapital.

Egenkapital
1.1.2015
Stiftelseskapital

Årets
effekt
estimatavvik
pensjoner

Årets
tilførsel
fond

Årets
forbruk
fond

Årsresultat

1 300

Egenkapital
31.12.2015
1 300

44 656
5 800

1 395

-14 597
-5 800

31 454
0

Sum fond
Annen egenkapital

50 456
438 026

174 465

1 395
-1 395

-20 397
20 397

42 001

31 454
673 494

Sum egenkapital

489 782

174 465

0

0

42 001

706 248

 Forskningsutviklingsfond
 Fond for MSc og PhD stipend

Konsern:
Egenkapital
1.1.2015
Stiftelseskapital
Fond
Annen egenkapital

1 300
50 456
441 614

Sum egenkapital

493 370

Note 15

Årets
effekt
estimatavvik
pensjoner

Årets
tilførsel
fond

Årets
forbruk
fond

Årsresultat

Egenkapital
31.12.2015

174 465

1 395
-1 395

-20 397
20 397

47 576

1 300
31 454
682 657

174 465

0

0

47 576

715 411

Bundne fond

Stiftelsen har følgende bundne fond:
2015

2014

2 954
1 780
471
848

3 836
1 759
1 183
771

NVH-fondet
Velferdsfond – ansatte
Erasmus Stipend
Andre fond

6 054

7 549

Sum bundne fond

NVH-fondet ble etablert 1.1.2000 ved sammenslåingen mellom BI og Norges Varehandelshøyskole (NVH). Fondet
ble tilført ytterligere midler i 2002 som gavebrev ved salg av NVH-Stiftelsens eiendom på Drengsrud i Asker og
realisasjon av aksjer i NVH-Konsult AS. Det er etablert et eget fondsstyre som både bevilger bruk av midler og
disponerer bankkontoen.
Renteinntekter og avkastning knyttet til NVH-fondet er ikke tatt med i Stiftelsens resultatregnskap, men balanseført
direkte til fondet.
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Velferdsfondet for ansatte, som ble etablert i 2005, stammer fra salgsgevinst av firmabungalow på Lanzarote. Det
er i 2015 ikke innvilget eller utbetalt midler fra fondet. Fondet er godskrevet med 1,2 % renter p.a. i 2015.
BI søker årlig om tildeling av Erasmus Stipendmidler. Søknad går via Senter for internasjonalisering av høyere
utdanning (SIU) for tildeling av EU-midler til utvekslingsstudenter. Det foreligger klare retningslinjer for tildeling pr.
student.
Det er ikke knyttet betingelser med regnskapsmessig konsekvens til andre fond.
Note 16

Langsiktig gjeld

Hele det langsiktige lånet er tatt opp i DNB og er sikret ved pant i morselskapets og BI-Bygget D-Blokka AS sine
eiendeler. Se forøvrig note 18.
Forfallsstrukturen på lånet reflekterer store investeringer i årene 2013-2015. Det er ingen avdrag før 20.04.2016.
Da forfaller 33,5 mkr i totalt 6 avdrag, før hele restsummen forfaller 20.12.2018. BI har anledning til å betale avdrag
på minimum 10,0 mkr mellom forfallstidspunktene.
Saldo på den langsiktige lånestrukturen i DNB fremgår av tabellen nedenfor.
Långiver
pantelån

Renteperiode

DNB

Flytende rente

1)

390 000

DNB

Flytende rente
Fast rente til
3.4.2018
Fast rente til
4.4.2022
Fast rente til
2.10.2023
Fast rente til
2.1.2025
Fast rente til
2.1.2026
Fast rente til
3.4.2028

1)

436 500

3,53 %

50 000

50 000

5,46 %

100 000

100 000

5,48 %

150 000

150 000

3,07 %

0

6,04 %

100 000

100 000

6,70 %

50 000

50 000

DNB
DNB
DNB
DNB
DNB
DNB

Rente

Sum pantelån
1)

Restgjeld
31.12.2014

1 276 500

Endret
2015

Nedbetalt
2015

-100 000

290 000
-23 500

100 000

0

Restgjeld
31.12.2015
413 000

100 000

-23 500

1 253 000

Gjennomsnittsrenten for 2015 var 3,82 % p.a.

I angitte rentesatser ligger avtalt rente til DNB på NIBOR + 1,35 % p.a. Marginen på 1,35 % er fast frem til
15.01.2016 da den endres til 1,5 %. Marginen er gjenstand for årlig reforhandling.
Den totale markedsverdi på renteswapavtaler pr. 31.12.2015 er beregnet til -110.037 mkr (forpliktelse BI).
Markedsverdien per 31.12.2014 var beregnet til -100.556 mkr (forpliktelse BI).
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I låneavtalen med DNB er det etablert følgende krav til finansiell covenant fra 31.12.2015 og påfølgende år.
Måltallene er:
2015

2016

2017

2018

NIBD/EBITDA

<5,5

<5,0

<5,0

<5,0

Rentedekningsgrad

>1,6

>1,7

>1,7

>1,7

NIBD er netto rentebærende gjeld. EBITDA er driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og oppskrivninger.
Rentedekningsgraden defineres som:

For 2015 utgjorde nøkkeltallene:
2015
NIBD/EBITDA

5,02

Rentedekningsgrad

1,97

Note 17

Andre avsetninger for forpliktelser

I 2012 ble det besluttet å legge ned Studentenes Hus i Nydalsveien 15-17. Leieavtalen for dette bygget ble 15.
november 2012 transportert tilbake til BI. Husleien i den opprinnelige leiekontrakten med Avantor er høyere enn det
som er mulig å oppnå i dagens marked. Det er derfor avsatt for beregnet tap frem til leiekontraktenes utløp i 2025.
Andel av avsetningen som gjelder 2016 er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Beskrivelse
Forpliktelse Studentenes Hus

Note 18

Avsetning
31.12.2014

Benyttet

Avsetning
31.12.2015

21 342

-3 895

17 447

Pantstillelser

Morselskap

Konsern

2015

2014

2015

2014

1 253 000

1 276 500

Pantegjeld sikret ved pant

1 253 000

1 276 500

1 451 347
105 300
270 121
53 690

Pantsatte eiendeler:
Bygninger
Tomter
Driftstilbehør
Kundefordringer

1 426 471
105 300
259 502
50 088

1 802 030
165 300
287 515
46 410

1 833 701
165 300
297 327
53 815

1 841 361

1 880 458

Sum balanseført verdi

2 301 255

2 350 143
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Note 19

Husleieforpliktelser

Morselskapet har løpende leieavtaler for lokaler med årlige beløp som fordeler seg slik:
Forpliktelser
2016
2017
2018
2019
2020 og senere år totalt

66 376
60 380
49 759
42 698
394 809

Sum forpliktelser

614 023

Avtalene har en resterende leietid på mellom 0,5 og 16,5 år.

Note 20

Annen kortsiktig gjeld

Følgende poster er ført under annen kortsiktig gjeld:
Morselskap

Konsern

2015

2014

77 305
6 723
1 521
38 457
3 168
10 945
14 840
11 644
2 740
28 366

74 129
5 009
2 713
38 960
4 815
9 137
13 160
12 117
7 317
22 325

195 709

189 681

Note 21

Feriepenger inkl. aga
Periodiserte lønns- og personalkostnader
Sluttpakker og gavepensjoner
Periodiserte oppdragsforskningsinntekter
Forskuddsinnbetalte gaveprofessorater
Ikke avregnet sensur
Forskuddsbetalte kursavgifter
Påløpne renter
Avviklingskostnader høyskoler/lokaler
Diverse periodiserte kostnader
Sum annen kortsiktig gjeld

2015

2014

77 305
6 723
1 521
38 457
3 168
10 945
14 840
11 644
2 740
27 957

74 129
5 009
2 713
38 960
4 815
9 137
13 160
12 117
7 317
22 921

195 300

192 278

Skattepliktig virksomhet (utleie av lokaler)

BI er ikke en skattepliktig stiftelse, men er skattepliktig for utleie av lokaler. Alle datterselskapene er skattepliktige.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.
Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til
fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres
netto i balansen. Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp.
Morselskap
2015

Konsern

2014

2015

51

2014

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til
fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres
netto i balansen. Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp.

Morselskap:
Morselskap

Konsern:
Konsern

2015

2014

0
1 571
-1 571

0
776
-776

0

0

4 908
0
-9 140
4 232
0

2 875
0
-4 844
1 968
0

0

0

0

0

2015

2014

0
3 219
-1 571

39
2 213
-781

1 648

1 471

12 800
0
-13 951
1 442
-292

8 338
0
-10 143
1 950
0

Årets skattegrunnlag

0

146

Betalbar skatt (27 %) av årets skattegrunnlag

0

39

118 359
0
-19 518
-59 671
-34 576

109 932
-292
-25 042
-58 484
-34 576

4 594

-8 462

1 148
-4 191

-2 285
-5 976

5 339

3 692

3 456
-92
-1 717

2 251
0
-782

0

0

0

0

1 647

1 470

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt
Ikke balanseført utsatt skattefordel
Sum skattekostnad
Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad skattepliktig virksomhet
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Endring i fremførbart underskudd
Anvendt fremførbar renteforskjell

52 441
0
-19 518
-45 200
0

48 826
0
-25 042
-40 968
0

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Anleggsmidler
Fremførbare rentekostnader
Avsetninger etter god regnskapsskikk
Akkumulert fremførbart underskudd
Korreksjonsinntekt

-12 277

-17 185

Sum

-3 069
-3 069

-4 640
-4 640

0

0

25 % utsatt skatt/(skattefordel)
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel
Balanseført utsatt skatt/(skattefordel)

1 325
246
-1 571

776
0
-776

0

0

0

0

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av
resultat før skatt:
27 % skatt av resultat før skatt
Effekt av endret skatteprosent på utsatt skattefordel
Ikke balanseført utsatt skattefordel
27 % av endring midlertidige forskjeller som følge av endret
utleieandel
Permanente forskjeller (27 %)

0

0

Beregnet skattekostnad

0,0 %

0,0 %

Effektiv skattesats *)

12,9 %

*) Skattekostnad i forhold til skattepliktig resultat før skatt
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Kontantstrømoppstilling 01.01.-31.12.
Kontantstrømoppstilling 01.01.-31.12.

Morselskap:

Morselskap:

2015

2014

Konsern:

Konsern:
2015

2014

49 224
110 897
170
3 726
-5 024
158 992

111 768
100 084
-12 386
-15 757
-15 696
168 013

-69 782
198
0
0
0
222
-69 362

-100 888
284
-189 157
15 233
-280 098
0
-554 627

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)
Nedbetaling av gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0
-23 500
-23 500

460 000
-25 908
434 092

Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01.
Kontanter og bankinnskudd per 31.12.

66 130
158 414
224 544

47 478
110 937
158 415

NOK 1.000
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

42 001
101 266
170
-2 550
-961
139 926

106 949
90 660
-12 386
-10 759
-22 109
152 356

+/+/+/+/= (A)

Resultat før skatt
Ordinære avskrivninger
Tap/(gevinst) salg anleggsmidler
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld
Endringer i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-66 138
198
15 157
0
0
222
-50 562

-93 980
284
-189 157
15 233
0
-280 098
-547 719

+
+
+
+/= (B)

Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Inn-/utbetaling på langsiktige lånefordringer
Innbetaling ved salg/likvidasjon av aksjer
Kjøp av aksjer
Endring i andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-23 500
-23 500

460 000
-23 500
436 500

+
= (C)

65 865
150 751
216 615

41 137
109 615
150 751

A+B+C
+
=

53

