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Årsregnskap 2011 
 
Universitetsdirektøren legger med dette frem årsregnskapet for 2011 i henhold til retningslinjer gitt av 
Kunnskapsdepartementet. I henhold til fullmakt fra Universitetsstyret av 26. januar 2012 har rektor 
godkjent det forløpige årsregnskapet 15. februar då., og det ble oversendt departementet samme dato. 
 
Dette regnskapet omfatter hele økonomien (både bevilgningsfinansiert virksomhet og bidrags- og 
oppdragsaktivitet) og man vil finne igjen tallene herfra i alle eksterne sammenhenger hvor regnskapet 
blir presentert. Det foreløpige årsregnskapet består av: 

 Ledelseskommentarer til regnskapet 
 Resultatregnskap 
 Balanseoppstilling 
 Kontantstrømoppstilling 
 Noter 

 
Riksrevisjonen vil revidere det foreløpige årsregnskapet, og i det deres revisjonsbrev foreligger skal 
endelig årsregnskap oversendes departementet senest inne 15. juli 2012. Det endelige årsregnskapet 
består da av revidert årsregnskap og Riksrevisjonens revisjonsbrev for 2011. 
 
Begrepsavklaring 
Innledningsvis vil man kort rekapitulere bruken av enkelte begreper. 
 
Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 
Begrepet omfatter all virksomhet finansiert over den ordinære bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 
(KD) og tilleggsbevilgninger fra KD eller andre departementer.  
 
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Bidrags- (BA) og oppdragsaktivitet (OA) omfatter all oppdrags- og forskningsvirksomhet finansiert ved 
andre oppdragsgivere. Bidragsaktivitet omfatter også tilskudd fra Norges forskningsråd (NFR). 
 
Virksomhetskapital (Egenkapital) 
Departementet understreker at bevilgningsfinansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler ikke 
kan gi regnskapsmessig resultat. Dette innebærer at ubrukte midler skal avregnes og avsettes som 
forpliktelse i balansen. Tilsvarende gjelder dersom institusjonens kostnader overstiger inntektene. Det 
er som følge av dette bare eksternt finansiert virksomhet som kan gi et regnskapsmessig resultat. For å 
synliggjøre at statlige forvaltningsorganer ikke har egenkapital slik dette begrepet vanligvis brukes i 
privat sektor, har departementet til erstatning innført begrepet virksomhetskapital som skal brukes i 
universitets- og høyskolesektoren.  
 
Virksomhetskapital kan dannes gjennom at OA gir et overskudd. Et slikt overskudd kan kun genereres 
av avsluttede prosjekter som har blitt belastet med indirekte kostnader (dekningsbidrag) og som 
gjenstår med et overskudd. 
 
Årsregnskapet 2011 
Avsetning for forpliktelser (Note 15) 
Avsetninger for forpliktelser dreier seg om midler fra BFV som ikke er forbrukt i regnskapsåret. Dette 
er en størrelse departementet har hatt særlig fokus på utvikling av. UMB har i 2011 økt denne 
avsetningen med 28,3 mill. kroner (fra 52,6 kroner til 80,9 mill. kroner). Økningen oppstår på følgende 
måte: 

 Avsatte NFR-midler øker med 3,1 mill. kroner 
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 Avsatte midler fra KD øker med 25,2 mill. kroner  
 
 
Årets resultat 
Regnskapet gjøres opp med et overskudd på 2,358 mill. kroner. Årets resultat består i sin helhet av 
årsresultat fra den ordinære oppdragsvirksomheten på 2,358 mill. kroner. 
  
Virksomhetskapital (Note 8) 
Årets resultat fra oppdragsaktiviteten er godskrevet virksomhetskapitalen.  I tillegg er ikke-
studiepoengsgivende forkurs i matematikk og kjemi (0,299 mill. kroner) som ble gjennomført i 2011, 
belastet virksomhetskapitalen, da dette ifølge KD ikke er virksomhet som skal belastes BFV. Dessuten 
er 0,405 mill. kroner knyttet til Liv Levende belastet virksomhetskapitalen i henhold til tidligere vedtak i 
Universitetsstyret.  
 
Utover dette er det i henhold til tidligere US-vedtak (US-sak 165/2010 «Årsplan 2011 – 
førstegangsbehandling») overført 5,0 mill. kroner fra virksomhetskapitalen til avsatte midler KD til 
nedbetaling av lån på likviditeten. Det har over tid vært et ønske fra KDs side å redusere de ubrukte 
midler i sektoren. Som et ledd i å redusere størrelsen på de ubrukte midler overfor KD, valgte 
Universitetsstyret å låne av likviditeten som var tilgjengelig gjennom å overdisponere budsjettet i 2007 
og 2008 med til sammen 19,8 mill kroner. Midlene ble benyttet til bygningsmessige tiltak knyttet til 
”Ormen Lange” (inkludert bygningsmessige fasiliteter til VirtualRealityLab) og TF-kvartalet. Det ble i 
2010 brukt 5,0 mill. kroner av virksomhetskapitalen for å nedbetale på lånet. Universitetsstyret vedtok 
ved behandlingen av årsplanen for 2011 å bruke 5,0 mill. kroner av UMBs virksomhetskapital for 
ytterligere å nedbetale på lånet av likviditeten. Resterende lån på likviditeten vil utgjøre 9,8 mill kroner 
ved utgangen av 2011. 
 
Virksomhetskapitalen er med dette redusert til 11,296 mill. kroner fordelt på henholdsvis bunden 
egenkapital (aksjer og andeler) på 0,913 mill. kroner og annen egenkapital på 10,383 mill. kroner.  
 
Kundefordringer (Note 13) 
Basert på tidligere års erfaringer er det satt av 1 % til dekning av tap på fordringer i tillegg til at det er 
avsatt til dekning av kjente eller forventede tap. I sum utgjør dette 4,757 mill. kroner som knytter seg til 
0,437 mill i generell tapsavsetning og 4,320 mill. kroner knyttet til en konkret kunde som 
Universitetsstyret tidligere er orientert om i US-sak 10/2012. 
 
Oppfølging i 2011 av Riksrevisjonens merknader knyttet til årsregnskapet for 2010 
Riksrevisjonen hadde i forbindelse med årsregnskapet 2010 følgende kommentarer knyttet direkte til 
regnskapsavleggelsen og presentasjonen av årsregnskapet 2010. Universitetsdirektøren vil derfor løfte 
frem disse og redegjøre for hvordan disse er håndtert i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2011. 
 
Anleggsmidler – avskrivninger 
Riksrevisjonen påpekte at det for enkelte anleggsmidler ikke var foretatt avskrivninger i hovedbok i 
2010.  
 
UMB besvarte dette på følgende måte overfor Riksrevisjonen: 
«UMB ser at enkelte anleggsmidler, på grunn av en feilregistrering i anleggsregisteret ikke har blitt korrekte avskrevet. 
Disse tilfellene har ikke blitt avdekket gjennom de ordinære kontrollhandlingene som gjennomføres periodisk og på 
bakgrunn av beløpenes størrelse er tilfellene heller ikke avdekket gjennom de rimelighetsvurderinger som blir gjort ved 
regnskapsavslutningene. UMB tar Riksrevisjonens kommentar til etterretning og vil for fremtiden legge opp 
kontrollhandlingene på en slik måte at også slike tilfeller kan avdekkes.» 
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UMB har i 2011 lagt om kontrollrutinene knyttet til anleggsmodulen og aktivering av anleggsmidler og 
ivaretar på denne måten de forhold Riksrevisjonen tar opp. 
 
Merverdiavgift 
Riksrevisjonen kommenterte at de hadde avdekket en mindre differanse mellom saldi på konti for 
fradrag inngående mva (2711-2713) og det som fremgikk av terminoppgaven for 6. termin 2010. 
Revisjonen hadde også en kommentar knyttet til kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet som blir 
aktivert ikke har blitt belastet snudd merverdiavgift tilsvarende kjøpene som blir kostnadsført. 
 
UMB besvarte dette på følgende måte overfor Riksrevisjonen: 
«UMB har avdekket årsaken til at det ble oppfattet å være en differanse mellom saldi på konti for fradrag for inngående 
merverdiavgift (2711-2713) og det som fremgår av terminoppgaven for 6. termin 2010. Man anser derfor denne saken 
som avklart.»   
 
«Riksrevisjonen peker på et eksempel på at kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet som blir aktivert ikke har blitt 
belastet snudd mva tilsvarende kjøpene som blir kostnadsført. UMB tar Riksrevisjonens kommentarer til etterretning og 
vil for fremtiden forbedre våre kontrollhandlinger på dette punktet.» 
 
UMB har i 2011 utvidet kontrollen av utenlandske kjøp til også omfatte kontogrupper som blir aktivert 
for å ivareta dette forholdet. 
 
 
Andre forhold ved regnskapet 
Universitetsdirektøren vil ellers peke på følgende forhold ved årsregnskapet for 2011: 
 Et oppdragsprosjekt er avsluttet med et overskudd på 1,303 mill. kroner. Dette utgjør en 

resultatgrad (sett i forhold til hele prosjektets levetid) på drøyt 33 %. Prosjektet er fakturert til 
faste enhetspriser og prosjektet har pågått siden 2004 og frem til 31.12.2011. I henhold til 
gjeldende regnskapsprinsipper gjøres overskudd opp i det prosjektet avsluttes og endelig 
resultat kan konstanteres. 
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LEDELSESKOMMENTARER 

Sammendrag av regnskapet 

Årets regnskap gjøres opp med et overskudd på 2,358 mill. kroner. Universitetet har i tillegg benyttet 5,7
mill. kroner av opptjent virksomhetskapital innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet.
Virksomhetskapitalen er som en følge av dette redusert til 11,3 mill. kroner, hvorav 10,4 mill. kroner er
udisponert. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er stabile. 

Avsetningene av midler tildelt av Kunnskapsdepartementet ble i 2011 økt med 25,2 mill. kroner til 52,8
mill. kroner. Utover dette økte avsetningene av tildelte midler fra Norges forskningsråd (NFR) med 3,0
mill. kroner til 28 mill. kroner. 

På bakgrunn av universitetets resultater i 2011 og vedlagte regnskap mener vi at Universitetet for miljø- og
biovitenskap (UMB) i 2011 har løst samfunnsoppdraget som er lagt til grunn for tildelingsbrevet. En mer
utfyllende resultatvurdering vil bli gitt i dokumentet Rapport og planer (2011 – 2012). 
 
Institusjonens formål 
Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for
biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. 

Universitetet for miljø- og biovitenskap er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig
utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende
universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en
bærekraftig utvikling på områdene: 

• Grunnleggende og anvendt biovitenskap 
• Bioproduksjon, inklusive akvakultur 
• Bruk og vern av natur 
• Miljø, klima og fornybar energi 
• Utviklingsstudier og globalisering 
• Landskapsarkitektur og arealplanlegging 
• Matproduksjon og mattrygghet 
• Teknologi 
• Økonomi og samfunnsfag 
• Lærerutdanning i realfag og naturbruk 
• Helse for dyr og mennesker 

 
Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 
Regnskapet for 2011 er avlagt etter reglene i de statlige regnskapsstandardene som gjelder for UMB.  
 
Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter 
Resultatregnskapet 
Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på 2,358 mill. kroner. Resultatet er tilført
virksomhetskapitalen. Resultatet er resultat av overskudd fra den oppdragsaktiviteten. Overskuddet fra
oppdragsfinansiert aktivitet på 2,358 mill. kroner tilsvarer en resultatgrad i forhold til omsetningen
innenfor oppdragsaktivitet på 5,9 %. Resultatgraden ligger klart under målet som ble satt for 2011 som lå
på 10 %. Avviket skyldes i noe grad tidsforskyvning av aktivitet som var forventet avsluttet i 2011. 
 
Følgende vesentlige endringer i resultatregnskapet omtales: 

Lønnsutgiftene økte fra 2010 med 18,1 mill. kroner (2,8 %). Til grunn for økningen ligger en vekst i antall
årsverk fra 996 til 1007, dvs. 1,1 % (se note 2). Veksten skjer innenfor vitenskapelige stillinger. Samtidig
ser man effekten av at arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet ble redusert fra 13,0 % i 2010 til 11,15
% i 2011. Dette bremser veksten i lønnsutgifter med rundt 1,3 %. Korrigert for disse forholdene ligger
økningen i lønnsutgiftene innenfor de forventninger man hadde til lønnsvekst i 2011 (3,25 %). 
 

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Lønn og sosiale kostnader 654.572 636.440 18.132 2,8 %
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UMB hadde i 2011 et overskudd fra ordinære aktiviteter på 24,9 mill. kroner mot et overskudd i 2010 på
7,0 mill. kroner. Det positive resultatet for 2011 har følgende sammensetning: 
 avsetningene overfor Kunnskapsdepartementet er økt med 19,5 mill. kroner, tilsvarende ble

posten redusert med 11,9 mill. kroner i 2010 
 avsetning av ubrukte NFR-midler har økt med 3,1 mill kroner, denne avsetningen økte med 14,9

mill. kroner i 2010.  
 oppdragsvirksomheten som ga et resultat på 2,4 mill. kroner 

 

Avregningen av bevilgningsfinansiert virksomhet var -22,6 mill. kroner. Dette innebærer at UMB i 2011
økte ubrukte tildelinger overfor Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. I motsetning til 2010,
hvor avsetningen overfor Kunnskapsdepartementet ble svakt redusert mens den økte overfor NFR. 
 

Endringer i posten relaterer seg i stor grad til samarbeidet i forbindelse med satsningen CenBio hvor det
var store overføringer i 2010 som er noe redusert i 2011. 
 
Balansen 

Endringen knytter seg i til de årlige avskrivninger av åpningsbalansen korrigert for årets tilganger.  
 

Den kraftige økningen i utestående kundefordringer skyldes flere uoppgjorte fakturaer til to kunder på til
sammen 6,5 mill. kroner. I tillegg er det en økt fakturering i slutten av desember sett i forhold til samme
tid i 2010. 

 

UMB har en virksomhetskapital på 11,3 mill. kroner etter at årets resultat er godskrevet og det er overført
5,7 mill. kroner til bevilgningsfinansiert virksomhet. 0,9 mill kroner av virksomhetskapitalen er bundet i
aksjer. 
 

Økning på 12 mill. kroner fra 2010 til 2011 skyldes at faktura fra Statens pensjonskasse for årets premie i
2010 ble betalt i regnskapsåret, mens den for 2011 forfalt først etter regnskapsavleggelsen. 
 

Avsetningen for feriepenger øker med 9,1 % i forhold til 2010. Økningen skyldes at beløpet knyttet til
feriepenger som er satt av og utbetalt i samme år er gått ned med knappe 2,0 mill. kroner. 
 
Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap 
Avvikene mellom resultatbudsjett og resultatregnskap for 2011 knytter seg på den ene siden til at en større
del av kostnadene i 2011 enn forventet har kommet som investeringer som aktiveres og derigjennom
reduserer posten «Inntekt fra bevilgninger». Tilsvarende ser vi da en reduksjon i posten «Andre
driftskostnader». Samtidig opplever man at kostnadene er lavere enn forventet grunnet utsatt aktivitet.
Flere av enhetene melder om problemer med å rekruttere i stillinger, med utsatt aktivitet som følge. 

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Resultat av ordinære aktiviteter 24.948 7.042 17.906 254,3 %

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) -22.590 -3.019 -19.570 648,1 %

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 44.200 49.212 -5.012 -10,2 %

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Sum varige driftsmidler 1.805.621 1.878.650 -73.029 -3,9 %

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Kundefordringer 47.207 36.829 10.378 28,2 %

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Opptjent virksomhetskapital 11.296 14.642 -3.346 -22,8 %

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Skyldig skattetrekk og andre trekk 34.626 22.625 12.000 53,0 %

Beløp i 1000 kroner 2011 2010 Endring %-vis endring
Feriepenger 55.004 50.390 4.614 9,2 %
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Gjennomføring av budsjettet for 2011 
Prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet 
Sentrale aktivitetsindikatorer viser følgende utvikling for 2011 sammenliknet med 2010: 

Tabell 1: Utviklingen i sentrale aktivitetsindikatorer 
Aktivitetsindikator 2010 2011 
60-studiepoengsenheter 2671 2967 
Doktorgrader 59 71 
EU-tilskudd rammeprogram 5,2 mill. kr 8,0 mill. kr 
NFR-tilskudd (netto) 145,6 mill. kr 145,2 mill. kr

 
Oversikten over publiseringspoeng vil først være klar 1. april. 
 
Med unntak av NFR-tildelingen, som står på stedet hvil, viser de øvrige aktivitetsindikatorene en 
tilfredsstillende utvikling. Det kan her nevnes at ett av de sentrale programmene for UMB i NFR 
(Matprogrammet) ikke delte ut forskningsmidler i 2011. 
 
Antall produserte 60-studiepoengsenheter har de senere år økt kraftig og øker også i 2011. 
Universitetsstyret anser at UMB har klart å følge opp departementets pålegg om å fylle opp de nye 
studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011. Den økte produksjonen ble fulgt av økte personalkostnader 
ved at antall vitenskapelige tilsatte har økt med omtrent tolv årsverk i perioden. Samlet sett, som 
oversikten under viser, ble kostnaden per produsert heltidsekvivalent redusert til 342 000 kroner, en 
reduksjon på 8,5 %. 

Tabell 2: Kostnadsutviklingen i forhold til antall produserte 60-studiepoengsenheter  

Beløp i 1000 kroner (2010 kroner) 2010 2011 

Lønnskostnad per 60-studiepoengsenhet 238 221

Totale kostnader per 60-studiepoengsenhet 374 342

Totale kostnader innenfor BFV per 60-
studiepoengsenhet 282 255

 
Antall tilsatte stipendiater har de senere årene økt betydelig, noe som reflekteres i antall avlagte 
doktorgrader. UMB har en gjennomsnittlig netto gjennomføringstid som vi vurderer som tilfredsstillende. 
Det ble gjennomført 71 doktorgradsdisputaser i 2011, en økning på 12 fra 2010. Universitetsstyret ser 
positivt på denne økningen og har ambisjoner om å nå et mål på 75 avlagte doktorgrader i 2012. 
 
UMB opplevde i 2010 en kraftig økning i tildelingen fra NFR og Universitetsstyret vurderer det som 
positivt at man for 2011 omtrent har klart å videreføre dette nivået. Etter Universitetsstyrets syn 
reflekterer dette at UMBs forskere evner å skrive gode og aktuelle søknader og oppnå gjennomslag i NFRs 
ulike forskningsprogram. 
 
For ytterligere vurdering av oppnådde resultater sett i forhold til tildelingsbrevet, vises det til eget 
dokument Rapport og planer (2011 – 2012) som oversendes Kunnskapsdepartementet 1. mars 2012. 
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Utviklingen i avsatt andel av tilskudd (ubrukte midler)
Ubrukte midler har vist følgende utvikling: 

Figur 1: Utvikling ubrukte midler 

Figuren viser at ubrukte midler i perioden 2006 til 2010 har blitt betydelig redusert, men øker noe igjen
ved utgangen av 2011. Den økningen man nå ser har en sammensatt forklaringsbakgrunn. Som et ledd i
Universitetsstyret plan for nedbetaling av tidligere overdisponeringer av budsjettet har UMB i 2011
nedbetalt 5,0 mill. kroner av denne ved bruk av virksomhetskapital slik at total overdisponering ved
utgangen av 2011 utgjør 9,8 mill. kroner. Ytterligere ser vi i 2011 en økning i avsetninger knyttet til utsatt
virksomhet med bakgrunn i at flere av universitetets enheter melder om forsinkelser i
rekrutteringsprosesser og anskaffelser. Ut over disse forholdene har universitets enheter gjennom streng
kostnadskontroll oppnådd å skape seg noe handlingsrom i form av frie midler. 
 
Universitetsstyret anser at det i for stor grad er utsatt aktivitet. Deler av dette knytter seg til tunge
anskaffelsesprosesser for vitenskapelig utstyr. Samtidig indikerer de langtidsprognoser som
budsjettenhetene har utarbeidet at nivået på avsetningene vil justere seg ned. UMB, som har en høy andel
ekstern finansiering utover statsbudsjettets tildeling, er sterkt konkurranseutsatt og trenger buffere til å
møte eventuell fremtidig inntektssvikt. Universitetsstyret har indikert at en forsvarlig nedre grense ligger
på ca. 5 % av Kunnskapsdepartementets tildeling, det vil si drøyt 35 mill. kroner. 
 
Status for viktige forhold i dialogen mellom Kunnskapsdepartementet og UMB 
I forhold til prosesser som har stått sentralt i dialogen mellom Kunnskapsdepartementet og UMB er status
pr 31.12.2011: 

 Fusjon og samlokalisering med NVH 
UMB har også i 2011 avgitt betydelige faglige og administrative ressurser til fellesstyrets
sekretariat. Dette gjelder spesielt med å bistå Statsbygg i arbeidet med å utrede mulighetene for
nye bygg og bruk av eksisterende bygningsmasse når det nye universitetet skal etableres. Arbeidet
med å planlegge og organisere det administrative apparatet er også igangsatt i 2011.
Universitetsstyret anser det som viktig at samorganiseringen med NVH skjer så effektivt som
mulig og at de samlete ressursene til dette arbeidet ikke reduserer universitetets virksomhet.
Nærmere redegjørelse vil man finne i Rapport og planer (2011 – 2012). 
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 Oslofjordalliansen 
UMB etablerte i 2007 sammen høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud Oslofjordalliansen. 
Nærmere redegjørelse vil man finne i Rapport og planer (2011 – 2012). 

 Biobrenselanlegg 
Universitetsstyret vedtok i juni 2008 å starte arbeidet med etablering av et biobrenselanlegg for å 
erstatte dagens varmesentral med ny, miljøvennlig energi. I samråd med Kunnskapsdepartementet 
ble det besluttet å lyse ut etableringen og driften av anlegget som et anbud. Statkraft varme AS 
vant dette anbudet og byggingen av fjernvarmeanlegget skulle etter opprinnelig plan starte opp 
medio oktober 2011. På grunn av forsinkelser med tilsagn fra Enova, kan ikke byggingen ta til før 
primo januar 2012. 
 

Gjennomførte investeringer i 2011 og planlagte investeringer i seinere perioder 
Det er i 2011 gjennomført investeringer i bygningsmasse og tilknyttet infrastruktur på 7,1 mill. kroner. 
Investeringer dekker forhold fra oppgradering av læresaler og kontorarealer til oppgraderinger av el. kraft 
installasjoner og avløpsnettet. Universitetet har for 2012 økt budsjettet for utvikling og vedlikehold av 
bygg med omtrent 10,0 mill. kroner. Universitetet forventer på bakgrunn av dette bygningsmessige 
investeringer på ca. 15 mill. kroner i 2012.  For øvrig vil Universitetsstyret minne om at både UR-
bygningen og Tunbygningene står på departementets liste over fremtidige rehabiliteringer og har et sterkt 
behov for rehabilitering som ikke kan forventes dekket innenfor UMBs rammer.  
 
Av øvrige investeringer i 2011 knytter det seg omtrent 3,9 mill. kroner til ulike typer vitenskapelig utstyr. 
Her har man ikke kommet opp i det forventede nivå for 2011 da enhetene ikke har klart å gjennomføre 
alle planlagte investeringer i løpet av 2011. Investeringer i annet utstyr og inventar lå i 2011 på 15,4 mill. 
kroner. De store postene i denne sammenhengen utgjorde, som i 2010, anskaffelser knyttet til datautstyr 
med 6,1 mill. kroner og laboratorieutstyr med 3,4 mill. kroner. Med bakgrunn i utsatt aktivitet i 2011 er det 
forventet at investeringsnivået i 2012 vil ligge noe høyere.  
 
Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader 
Inntekter 
Utover de ordinære tildelinger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer, utgjør UMBs øvrige 
inntekter 319,7 mill. kroner i 2011 mot 319,4 mill. kroner i 2010. 

a) Norges forskningsråd og EU 
Tildelinger i 2011 fra Norges forskningsråd og EU utgjør hhv 145,1 og 8,0 mill. kroner. 

Tabell 3: Utvikling i tilskudd fra Norges forskningsråd og rammeprogrammidler fra EU 
(Beløp i mill. kr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tilskudd fra NFR (netto) 92,0 99,4 112,8 116,3 145,6 145,1 
Tilskudd fra EU (rammeprogram) 5,5 5,4 5,8 10,1 5,2 8,0 

 
Tabellen viser at man i 2011 etter en rekke år med jevn vekst har gått svakt tilbake, men ligger fortsatt på 
et høyt nivå sett i forhold til universitetets totale virksomhet. Sett i lys av at UMB i 2010 opplevde en 
kraftig økning i tildelingen fra NFR vurderer Universitetsstyret det som positivt at man for 2011 omtrent 
har klart å videreføre dette nivået. 
 
Sett i lys av at Universitetsstyret har satt som mål over tid å doble tildelingene fra EU i forhold til nivået i 
2007 kan resultatet for 2011 sies å være tilfredsstillende, gitt at man klarer å fortsette utviklingen.  
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b) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
Inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA) har vist slik utvikling i 2011: 
 
Tabell 4: Utvikling bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), splittet på bidragsfinansiert aktivitet (BA) og 
oppdragsfinansiert aktivitet (OA) 

(Beløp i mill. kr) 2008 2009 2010 2011 
Inntekt fra bidragsfinansiert aktivitet (BA) 187,3 187,9 229,7 224,9 
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet (OA) 44,6 40,6 34,0 39,7 
Sum bidrags- og oppdragsfinansiert (BOA) 231,9 228,5 263,7 264,6 
Overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet 5,8 1,4 5,0 2,4 
Resultatgrad 13,0 % 3,4 % 14,7 % 5,9 % 

 
Tabellen viser at inntektene fra BOA er økt til 264,6 mill. kroner, det vil si en nullvekst fra 2010 til 2011. 
Resultatgraden innenfor oppdragsvirksomheten har på grunn av utsatt aktivitet blitt redusert under det 
man oppfatter som et normalnivå. Universitetsstyret har tidligere registrert en dreining fra 
oppdragsfinansiert aktivitet til bidragsfinansiert aktivitet. Man ser for 2011 ikke en ytterligere slik dreining i 
omsetning, men utviklingen i «ordrereserven» og tilbakemelding fra enhetene tyder på at dreiningen 
fortsetter. 
 
Tabell 5: Utvikling i prosjektgjeld (”ordrereserve”) på bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) (eksklusiv Norges 
forskningsråd) 

(Beløp i mill. kr) 2008 2009 2010 2011
Prosjektgjeld 18,0 20,1 18,3 7,8
Ikke inntektsførte bidrag 33,6 36,2 40,5 47,2
Sum ”ordrereserve” bidrags- og oppdragsaktivitet 51,6 56,3 58,8 55,0

 
Tabellen viser at forskuddsbetalte inntekter knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet viser en svak 
reduksjon sammenliknet med 2010. Forskuddbetalte inntekter er også et uttrykk for en ordrereserve inn 
mot 2012. Forskuddsbetalte inntekter (ordrereserve) på 55,5 mill. kroner tilsvarer fortsatt noe i overkant 
av ½ års omsetning innenfor bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (eksklusiv NFR). Den betydelige 
reduksjonen man ser i prosjektgjeld sett i sammenheng med den svake veksten i oppdragsinntekter gir 
grunn til bekymring for fremtidig inntekter. 

c) Løpende inntekter over driften 
Løpende inntekter over driften i 2011 var 52,7 mill. kroner. De største inntektene var knyttet til kurs 
innenfor etter- og videreutdanning (10,2 mill kroner), leieinntekter (6,9 mill. kroner) og 
landbruksprodukter (5,7 mill. kroner). 
 
Kostnader 
a) Lønnskostnader - årsverk 
Universitets- og høgskolesektoren opplevde i årene 2009 og 2010 en betydelig vekst i lønnskostnadene 
knyttet både til økt sats for pensjonsinnskudd og innretningen på de ordinære lønnsoppgjørene. Den 
sterke veksten i lønnskostnader per årsverk stabiliserte seg i 2010, og i 2011 ser man en enda lavere vekst. 
Noe av bakgrunnen for dette ligger selvsagt i at arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er redusert fra 
13 % i 2010 til 11,15 % i 2011.  Korrigert for økningen i antall årsverk og den reduserte pensjonssatsen 
har totale lønnskostnader utviklet seg tilsvarende forventet lønnsvekst. Når det gjelder veksten i antall 
årsverk, har rekrutteringsstillinger i de senere årene stått for størsteparten av denne. For 2011 er veksten i 
stor grad knyttet til vitenskapelige stillinger. 
 
Tabell 6: Totale lønnskostnader per årsverk 
(Beløp i mill. kr) 2008 2009 2010 2011
Lønnskostnader per årsverk 0,581 0,616 0,639 0,650
Prosentvis endring  6,0 % 5,9 % 3,7 % 1,7 %
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Lønnskostnadene er den betydeligste kostnaden i universitetets regnskaper og har over tid stabilt utgjort
nærmere to tredjedeler av kostnadene. Sett i lys av at universitetet ønsker å frigjøre midler til investeringer
i vedlikehold og nødvendig vitenskapelig utstyr er det en stor utfordring at så mye midler bindes opp i
personalkostnader. 
 

b) Kapitalslit og reinvesteringer  
Avskrivninger knyttet til bygningsmassen utgjør for 2011 nærmere 61 mill. kroner, knappe 64 mill kroner
hvis infrastruktur som for eksempel el.- og fiberkabel, vann og kloakk inkluderes. Universitetsstyret ser det
ikke som realistisk å kunne finne rom for reinvesteringer på et tilsvarende nivå innenfor universitetets
rammer for å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle Kunnskapsdepartementets krav i de senere års
tildelingsbrev ”…., må gjennomføre nødvendig vedlikehold og påkostninger for å opprettholde bygningsmassens
bruksverdi”. Til sammenligning reinvesterte UMB 7,1 mill. kroner i bygg og anlegg (inkl. infrastruktur) i
2011. Ut over dette ble det i 2011 brukt 26,1 mill. kroner til vedlikehold av bygninger. 
 
Når det gjelder de øvrige kategorier av eiendeler (alt fra vitenskapelig utstyr til datautstyr og
kontorinventar), er det også her et betydelig gap mellom reinvesteringer i nye anleggsmidler og
avskrivninger. Tilgangen var i 2011 på omtrent 19,8 mill. kroner og avskrivningene var på drøye 35 mill.
kroner. Det er en konstant utfordring å finansiere nødvendige nyanskaffelser og oppgraderinger av
vitenskapelig utstyr.  
 
På sikt vil dette utfordre universitetenes evne til å tiltrekke seg de beste studentene og vitenskapelig
personell i verdensklasse. Sett i lys av disse utfordringene vil Universitetsstyret gjenta sin oppfordring om
at departementet sammen med universitetene må finne bærekraftige løsninger på de store
kapitalslitutfordringene knyttet til bygninger og vitenskapelig utstyr, som sektoren opplever. 

 
 

Ås, 15. februar 2012 
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Resultatregnskap
(Beløp i NOK 1000)
Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Note 31.12.2011 31.12.2010
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 1 721.853 686.649
Tilskudd og overføringer fra andre 1 224.923 229.672
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 471 1.283
Salgs- og leieinntekter 1 52.214 49.020
Andre driftsinntekter 1 40.118 39.462

Sum driftsinntekter 1.039.579 1.006.085

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader 2 654.599 636.440
Andre driftskostnader 3 260.190 262.171
Avskrivninger 4,5 99.935 100.171
Nedskrivninger 4,5 -   -   

Sum driftskostnader 1.014.724 998.781

Ordinært driftsresultat 24.855 7.304

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6 257 284
Finanskostnader 6 214 559

Sum finansinntekter og finanskostnader 43 (275)

Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Utbytte fra selskaper m.v. 6 23 14

Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 23 14

Resultat av ordinære aktiviteter 24.921 7.042

Avregninger
Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 (22.563) (3.019)

Sum avregninger (22.563) (3.019)

Periodens resultat 2.358 4.023

Disponeringer 8
Tilført annen opptjent virksomhetskapital 2.358 4.023
Sum disponeringer 2.358 4.023

Tilskuddsforvaltning
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 10 44.200 49.212
Utbetalinger av tilskudd til andre 10 44.200 49.212

Sum tilskuddsforvaltning -   -   
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Balanse
(Beløp i NOK 1000)
Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Note 31.12.2011 31.12.2010
EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling 4 -   -   
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 4 671 644

Sum immaterielle eiendeler 671 644

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 1.407.191 1.438.417
Maskiner og transportmidler 5 38.303 41.725
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 360.127 398.508
Anlegg under utførelse 5 -   -   
Beredskapsanskaffelser 5 -   -   

Sum varige driftsmidler 1.805.621 1.878.650

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 11 -   -   
Investeringer i tilknyttet selskap 11 -   -   
Investeringer i aksjer og andeler 11 4.420 4.420
Obligasjoner og andre fordringer -   -   

Sum finansielle anleggsmidler 4.420 4.420

Sum anleggsmidler 1.810.712 1.883.714

B. Omløpsmidler

I Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Varebeholdninger 12 2.094 1.380
Forskuddsbetalinger til leverandører 12 -   -   

Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører 2.094 1.380

II Fordringer
Kundefordringer 13 47.207 36.829
Andre fordringer 14 4.179 5.927
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 1.160 1.537

Sum fordringer 52.545 44.293

IV Kasse og bank
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 256.205 222.829
Andre bankinnskudd 17 69 546
Andre kontanter og kontantekvivalenter 17 -   -   

Sum kasse og bank 256.274 223.375

Sum omløpsmidler 310.913 269.048

Sum eiendeler 2.121.624 2.152.762
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Balanse
(Beløp i NOK 1000)
Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Note 31.12.2011 31.12.2010
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD

C. Virksomhetskapital

I Innskutt virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8 3.440 3.440

Sum innskutt virksomhetskapital 3.440 3.440

II Opptjent virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital 8 11.296 14.642

Sum opptjent virksomhetskapital 11.296 14.642

Sum virksomhetskapital 14.736 18.082

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, 5 1.806.292 1.879.294
Andre avsetninger for forpliktelser 69 546

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 1.806.361 1.879.840

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld -   -   

Sum annen langsiktig gjeld -   -   

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 42.152 39.082
Skyldig skattetrekk og andre trekk 34.626 22.625
Skyldige offentlige avgifter 22.956 22.640
Avsatte feriepenger 55.004 50.390
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 7.782 18.270
Annen kortsiktig gjeld 18 4.072 1.033

Sum kortsiktig gjeld 166.591 154.041

IV Avregning med statskassen
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 -   -   
Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet 15 80.840 52.573
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) 15 53.096 48.225
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 15 -   -   

Sum avregninger 133.936 100.798

Sum gjeld 2.106.888 2.134.680

Sum virksomhetskapital og gjeld 2.121.624 2.152.762

Side 15 av 43



Årsregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen
(Beløp i NOK 1000)

Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap
Note 31.12.2011 31.12.2010

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)1)
1 650.369 610.474

innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen -   -   

innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre -   -   

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 1 74.685 96.123

innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser -   -   

innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater 22 219.556 237.951

innbetalinger av utbytte 6 23 14

innbetalinger av renter (1) 4

innbetaling av refusjoner 2 20.364 17.550

andre innbetalinger 21 54.328 46.226

Sum innbetalinger 1.019.324 1.008.343

Utbetalinger

utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 2 659.705 647.621

utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk 253.221 259.096

utbetalinger av renter 6 32 79

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 4.428 5.890

utbetalinger og overføringer til andre statsetater 44.201 49.212

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter -   -   

andre utbetalinger -   -   

Sum utbetalinger 961.587 961.898

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * 57.736 46.445

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 471 1.777

utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 25.385 27.319

innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 60 13

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -   511

utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter -   -   

innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter -   -   

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (24.854) (26.041)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte)
innbetalinger av virksomhetskapital -   -   

tilbakebetalinger av virksomhetskapital -   -   

utbetalinger av utbytte til statskassen -   -   

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -   -   

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 17 (201)

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 32.899 20.203

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 223.375 203.171

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 256.273 223.375
1) Inkluderer "ikke inntektsført bevilgning" jf. note 15.

Side 16 av 43



Årsregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA

* Avstemming Note 31.12.2011 31.12.2010

periodens resultat 2.358 4.023

bokført verdi avhendede anleggsmidler -   1.015

ordinære avskrivninger 99.935 100.171

nedskrivning av anleggsmidler -   -   

netto avregninger 22.563 3.019

inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) -   -   

arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap  5700/5309 -   -   

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) (26.933) (25.874)

resultatandel i datterselskap -   -   

resultatandel tilknyttet selskap -   -   

endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler (73.002) (75.313)

endring i varelager (714) 783

endring i kundefordringer (10.378) 277

endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 4.871 5.543

endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
endring i leverandørgjeld 3.068 149

effekt av valutakursendringer (17) 201

inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) -   -   

pensjonskostnader (kalkulatoriske) -   -   

poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 24.854 25.542

endring i andre tidsavgrensningsposter 11.130 6.909

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 57.736 46.445
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Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter
(Beløp i NOK 1000)

Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap
Periode: 31.12.2011
Regnskapsførerkonto:

Regnskap
I    Inngående beholdning 222.829

II   Endring i perioden 33.377

III  Utgående beholdning 256.205
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Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap
(Beløp i NOK 1000)

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

31.12.2011 31.12.2010
Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Periodens  bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * 648.369 610.474

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (26.660) (23.237)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 98.144 98.396
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler -   1.015
- utbetaling av tilskudd til andre -   -   

Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) -   -   

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 719.853 686.649
*  Vesentlige tildelinger skal spesifiseres  på egne linjer.

Tilskudd og overføringer fra andre departement
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * 2.000 -   

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd -   -   
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) -   -   
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler -   -   
- utbetaling av tilskudd til andre -   -   

Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) -   -   

Sum tilskudd og overføringer fra andre departement 2.000 -   
* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer

Sum inntekt fra bevilgninger 721.853 686.649

Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer  *
Periodens tilskudd /overføring 1 -   -   
Periodens tilskudd /overføring 2 -   -   
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond -   -   

- utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre -   -   
Periodens tilskudd /overføring fra NFR 189.348 194.851

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (273) (2.637)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 1.791 1.775
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler -   -   
- utbetaling av tilskudd til andre (44.201) (49.212)

Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer 37.929 41.186

Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 184.594 185.963
* Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Kommunale og fylkeskommunale etater 2.667 3.150
Organisasjoner (13) 876
Næringsliv/privat 19.849 23.247
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning 6.097 4.386
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet 1.382 528
Stiftelser 857 1.011
Andre utenlandske 9.490 10.511

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 40.329 43.709

-   -   
-   -   
-   -   

-   -   

224.923 229.672

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger

Sum tilskudd og overføringer fra andre

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger*
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden

- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger
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Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter forts.
31.12.2011 31.12.2010

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.
Salg av eiendom -   1.028
Salg av maskiner, utstyr mv 471 255
Salg av andre driftsmidler -   -   

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. 471 1.283

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige etater 15.261 13.723
Kommunale og fylkeskommunale etater 228 173
Organisasjoner 27 -   
Næringsliv/privat 12.837 13.862
Stiftelser 153 121
Utenlandske 11.146 6.157

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 39.652 34.036

Andre salgs- og leieinntekter
Leieinntekter 6.876 7.293
Landbruksprodukter 5.686 7.691

Sum andre salgs- og leieinntekter 12.562 14.984

Sum salgs- og leieinntekter 52.214 49.020

Andre inntekter:
Gaver som skal inntektsføres -   -   
Kursavgifter fra etter- og videreutdanning 10.228 10.157
Øvrige andre inntekter 29.890 29.305

Sum andre inntekter 40.118 39.462

Sum driftsinntekter 1.039.579 1.006.085
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(Beløp i NOK 1000)
Note 2 Lønn og sosiale kostnader

31.12.2011 31.12.2010

Lønninger 467.539 448.617
Feriepenger 57.680 54.786
Arbeidsgiveravgift 82.660 79.721
Pensjonskostnader* 53.279 59.157
Sykepenger og andre refusjoner (19.569) (18.099)
Andre ytelser 13.011 12.258
Sum lønnskostnader 654.599 636.440

Antall årsverk (gjennomsnitt for året): 1.007 996

* Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.

Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent.

Premiesats for 2010 har vært 13,00 prosent.

2011 2010

Endring 
2010-
2011

%-
endring

Administrative stillinger 208 212 -4 -2 %
Andre stillinger 11 8 2 25 %
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 30 31 -1 -3 %
Støttestillinger for undervisning, forskning og form. 192 193 -1 0 %
Rekrutteringsstillinger 223 221 2 1 %

344 332 12 4 %
Sum 1.007 996 11 1 %

Antall årsverk
(gj.snitt oktober-oktober Kilde: DBH)

Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger
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(Beløp i NOK 1000)
Note 3 Andre driftskostnader

31.12.2011 31.12.2010

Husleie 3.127 3.530
Vedlikehold egne bygg og anlegg 32.302 28.912
Drift av eiendom og lokaler 34.668 34.421
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 4.434 5.495
Mindre utstyrsanskaffelser 8.045 9.422
Leie av maskiner, inventar og lignende 5.736 6.247
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 36.981 46.318
Reiser og diett 33.616 31.548
Øvrige driftskostnader 25.469 24.645
Øvrige driftskostnader, driftsmidler til prosjekter/samarbeidspartnere 24.702 19.253
Øvrige driftskostnader, såfrø, gjødsel oa. gårdsbruk 3.645 3.184
Øvrige driftskostnader, representasjon/markedstiltak 6.398 5.535
Øvrige driftskostnader, kontorkostnader, tele og data 12.749 11.086
Øvrige driftskostnader, tidsskrifter, publikasjoner, bøker, trykking m.m 9.463 10.489
Øvrige driftskostnader, laboratorierekvisita 18.854 22.086
Sum andre driftskostnader 260.190 262.171
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(Beløp i NOK 1000)
Note 4 Immaterielle eiendeler

F&U
Rettigheter 

mv.*) SUM      

Anskaffelseskost 31.12.2010 -   1.392 1.392
Tilgang i 2011 -   613 613
Avgang anskaffelseskost i 2011 -   -   -   
Anskaffelseskost 31.12.2011 -   2.004 2.004
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2010 -   -   -   
Nedskrivninger i 2011 -   -   -   
Akk avskrivninger 31.12.2010 -   748 748
Ordinære avskrivninger i 2011 -   586 586
Akk. avskrivning avgang i 2011 -   -   -   
Balanseført verdi 31.12.2011 -   671 671

Avskrivningsatser (levetider) spesifikt 5 år / lineært

*) Knytter seg til innkjøpt programvare
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(Beløp i NOK 1000)

Note 5 Varige driftsmidler

Tomter
Drifts-

bygninger Øvrige bygninger
Anlegg under 

utførelse
Infrastruktur- 

eiendeler
Beredskaps-
anskaffelser

Maskiner, 
transportmidler

Annet inventar 
og utstyr Sum

Anskaffelseskost 31.12.2010 188.177 -   1.257.067 -   124.982 -   84.584 587.273 2.242.082
Tilgang i 2011 -   -   486 -   2.374 -   8.715 14.746 26.320
Avgang anskaffelseskost i 2011 -   -   -   -   -   -   66 66 132
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Anskaffelseskost 31.12.2011 188.177 -   1.257.552 -   127.355 -   93.233 601.953 2.268.270
Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.2010 -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Nedskrivninger i 2011 -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Akk avskrivninger 31.12.2010 -   -   117.662 -   14.146 -   42.819 188.805 363.432
Ordinære avskrivninger i 2011 -   -   30.122 -   3.964 -   12.176 53.087 99.349
Akk. avskrivninger avgang i 2011 -   -   -   -   -   -   66 66 132
Balanseført verdi 31.12.2011 188.177 -   1.109.768 -   109.245 -   38.303 360.127 1.805.621

Avskrivningsatser (levetider)
Ingen 

avskrivning
10-60 år 

dekomponert 
10-60 år 

dekomponert 
Ingen 

avskrivning
Virksomhets-

spesifikt
Virksomhets-

spesifikt 3-15 år lineært 3-12 år lineært

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler -   -   -   -   -   -   27 444 471
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler* -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Regnskapsmessig gevinst/tap -   -   -   -   -   -   27 444 471

* Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede 
anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten.
Deler av det solgte utstyret utgjør utstyr som ikke var ansett å ha noen verdi og inngikk derfor ikke i åpningsbalansen.
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Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

31.12.2011 31.12.2010
Finansinntekter

Renteinntekter (1) (8)
Agio gevinst 198 291
Annen finansinntekt 60 -   
Sum finansinntekter 257 284

Finanskostnader

Rentekostnad 32 67
Nedskrivning av aksjer -   -   
Agio tap 181 492
Annen finanskostnad -   -   
Sum finanskostnader 214 559

Utbytte fra selskaper m.v.

Mottatt utbytte fra Graminor 18 14

Mottatt andelsutbytte fra Viken Skog BA 3 -   
Mottatt utbytte 2 -   
Sum mottatt utbytte 23 14

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

31.12.2010 31.12.2011

Gjennomsnitt 
i perioden

Balanseført verdi immaterielle eiendeler 644 671 658

Balanseført verdi varige driftsmidler 1.878.650 1.805.621 1.842.135
Sum 1.879.294 1.806.292 1.842.793

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (Må fylles ut) 12

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011: 1.842.793
Fastsatt rente for år 2011: 3,08 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital*: 56.758

Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til 

"Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital"

Note 7 er ikke aktuell ved UMB

*Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede 
rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.
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(Beløp i NOK 1000)
Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) 
Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte 
aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsone-
virksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet
virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.

Bunden virksomhetskapital:

Bunden virksomhetskapital 01.01.2011 913

-   
-   
-   

Bunden virksomhetskapital 31.12.2011 913

Annen opptjent virksomhetskapital:

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2011 13.729
Underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet belastet annen opptjent virksomhetskapital (5.704)
Overført til bunden virksomhetskapital ved kjøp av aksjer/andeler -   
Overført fra periodens resultat 2.358
Annen opptjent virksomhetskapital 31.12.2011 10.383

Sum opptjent virksomhetskapital 11.296

Innskutt virksomhetskapital:

Innskutt virksomhetskapital* 3.440
Innskutt virksomhetskapital 31.12.2011 3.440

Note 9 er ikke aktuell ved UMB

Kjøp av aksjer og andeler
Salg av aksjer
Nedskrivning av aksjer

* Innskutt virksomhetskapital knytter seg til aksjer som i sin tid er finansiert over post 90 i statsregnskapet. 
Dette dreier seg om aksjene i Instrumenttjenesten AS, Graminor AS og Sem Gjestegård AS jfr. note 11.
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(Beløp i NOK 1000)
Note 10 Tilskuddsforvaltning

31.12.2011 31.12.2010

Sintef Energiforskning 1) 16.263 25.836
Norges veterinærhøgskole 4.900 4.044
Bioforsk 4.232 6.735
NOFIMA 4.070 3.995
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 1.750 -   
Universitetet i Tromsø 1.116 822
Norsk institutt for skog og landskap 1.095 2.055
Universitetet i Stavanger 1.017 421
Universitetet i Oslo 837 1.259
Norges geotekniske institutt 784 -   
Norsk institutt for by- og regionforskning 567 970
Universitetet i Bergen 137 1.148
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet -   529
Tilskudd til øvrige prosjektdeltakere (NFR prosjekter) 7.431 1.397
Sum tilskuddsforvaltning 44.200 49.212

Tilskuddene knytter seg til midler hvor UMB er hovedkontraktspartner med NFR, men 
hvor andre er en del av kontrakten med NFR og får utbetalt midler via UMB.

1) UMB er kontraktspartner med NFR i forbindelse med etableringen av et av Norges 8 
forskningssentre innenfor miljøvennlig energi. Sintef energiforskning står for den totale 
regnskapsoppfølgingen og for videreformidlingen av disse midlene til de øvrige 
deltakerne.
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(Beløp i NOK 1000)
Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Forretnings-
kontor Ervervsdato

Antall    
aksjer Eierandel

Stemme-
andel

Årets resultat i 
AS/selskapet 

1)

Balanseført 
egenkapital i 
AS/selskapet  

1)

Balanseført 
verdi 

virksomhets-
regnskap

Aksjer
Bioprotein AS Stavanger 22.03.2007 830 33,3 % 33,3 % (590) 3.189 825
Ecomotive AS Hareid 09.07.2007 770 9,9 % 9,9 % (1.893) 901 77
Graminor AS2) Hamar 16.12.2002 90 0,8 % 0,8 % 3.717 60.095 90
Hepmarin AS3) Ås 10.02.2010 30.864 10,4 % 10,4 % (423) (1.447) 0
Instrumenttjenesten AS (ITAS)2) Ås 1991 350 35,0 % 35,0 % 1.230 12.922 350
ITAS Eierdrift4) Ås 17.11.2010 21 21,0 % 21,0 % 104 439 0
Sem Gjestegård AS2) Asker 05.07.1995 300 100,0 % 100,0 % 565 3.345 3.000

Annet
Andel Nortura 9
Andel Norsvin 2
Andel Viken Skog BA 67

Balanseført verdi 31.12.2011 2.710 79.444 4.420

4) Aksjene i ITAS Eierdrift AS ble overtatt vederlagsfritt i det de ble overført UMB som utbytte fra Instrumentstjenesten AS, man har derfor valgt å aktivere aksjene til
kostpris null.

1) Tallene gjelder regnskapsåret 2010.
2) Aksjene  er vurdert av professor Ole Gjølberg 10. oktober 2007 til følgende verdier:
- Sem Gjestegård AS - ca. 5,9 mill kroner
- Instrumenttjenesten AS - ca. 2,2 mill kroner
- Graminor AS - ca. 0,5 mill kroner
Vurderingene er i hovedsak basert på substansverdier med enkelte refleksjoner i forhold til avkastningsverdi.
Aksjene er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009 og har motpost i Innskutt virksomhetskapital.

3) Aksjene i Hepmarin AS ble overtatt vederlagsfritt i det Bioparken AS ble avviklet i 2010, man har derfor valgt å aktivere aksjene til kostpris null.
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(Beløp i NOK 1000)
Note 12 Beholdninger

31.12.2011 31.12.2010

Anskaffelseskost

Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten 2.094 1.380
Beholdninger beregnet på videresalg -   -   
Sum anskaffelseskost 2.094 1.380

Ukurans
Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten -   -   
Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg -   -   
Sum ukurans -   -   

Sum varebeholdninger 2.094 1.380

Varelager er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager knytter seg til 
innsatsfaktorer i forbindelse med forsknings- og undervisningsvirksomheten ved UMB. Det 
eksisterer ikke beholdninger av vesentlig størrelse knyttet til videresalg.
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(Beløp i NOK 1000)
Note 13 Kundefordringer

31.12.2011 31.12.2010

Kundefordringer til pålydende 51.964 37.264
Avsatt til latent tap (-) -4.757 -435
Sum kundefordringer 47.207 36.829

Aldersfordeling kundefordringer:
Antall dager Ikke forfalt 1-30 31-60 61-90 91-180 181-360 >360 Sum

31.12.2010 21.617 13.853 1.264 148 312 44 26 37.264
31.12.2011 35.255 8.064 1.273 466 4.317 2.585 4 51.964
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(Beløp i NOK 1000)
Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Fordringer 31.12.2011 31.12.2010

Forskuddsbetalt lønn 247 291
Reiseforskudd 2.381 1.505
Personallån 329 350
Andre fordringer på ansatte 2.364 1.743
Forskuddbetalte kostnader -   -   
Andre fordringer (1.142) 2.037
Fordring på datterselskap m.v -   -   
Sum 4.179 5.927
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(Beløp i NOK 1000)
Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)

Inntektsført bevilgning og bidrag:
31.12.2011 31.12.2010 Endring

Kunnskapsdepartementet
Utsatt virksomhet

Forskerutdanning 16.799 -   19.164 (2.365)
Avsetninger knyttet til undervisning -   -   400 (400)
Avsetninger knyttet til forskning 24.612 -   16.869 7.743
Avsetninger knyttet til interne øremerkinger 1.929 -   440 1.489

SUM utsatt virksomhet 43.340 -   36.873 6.467
Strategiske formål

Forskerutdanning 2.302 -   1.608 694
Avsetninger knyttet til undervisning -   -   -   -   
Avsetninger knyttet til forskning 918 -   868 50
Avsetninger knyttet til interne øremerkinger -   -   1.645 (1.645)

SUM strategiske formål 3.220 -   4.121 (901)
Større investeringer

Avsetning knyttet til vedlikehold (4.800) -   (1.947) (2.853)
Avsetninger knyttet til anskaffelser av utstyr 5.713 -   473 5.240

SUM større investeringer 913 -   (1.474) 2.387
Andre avsetninger

Avsetninger knyttet til undervisning 89 -   298 (209)
Avsetninger knyttet til forskning 1.766 -   1.480 286
Avsetninger knyttet til interne øremerkinger 1.929 -   655 1.274
Udisponerte midler ved enhetene 4.802 -   (7.423) 12.225
Udisponerte midler til ulike sentrale tiltak 3.901 -   3.453 448
Udisponerte midler ved styret (7.215) 5.704 (10.431) 3.216

SUM andre avsetninger 5.272 5.704 (11.968) 17.240
Sum Kunnskapsdepartementet 52.745 5.704 27.552 25.193

Andre departementer og statlige etater
Utsatt virksomhet -   -   -   -   
Strategiske formål -   -   -   -   
Større investeringer -   -   -   -   
Andre avsetninger -   -   -   -   
Sum andre departementer og statlige etater -   -   -   -   

Norges forskningsråd
Utsatt virksomhet 28.095 -   25.021 3.074
Strategiske formål -   -   -   -   
Større investeringer -   -   -   -   
Andre avsetninger -   -   -   -   
Sum Norges forskningsråd 28.095 -   25.021 3.074

Regionale forskningsfond
Utsatt virksomhet -   -   -   -   
Strategiske formål -   -   -   -   
Større investeringer -   -   -   -   
Andre avsetninger -   -   -   -   
Sum regiuonale forskningsfond -   -   -   -   

Sum departementer og statlige etater 80.840 5.704 52.573 28.267

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en 
forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen 
linje. 

Overført fra 
virksomhets-

kapitalen

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og 
aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig 
finansiert aktivitet 80.840 5.704 52.573 28.267
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Andre bidragsytere*
Utsatt virksomhet -   -   -   -   
Strategiske formål -   -   -   -   
Større investeringer -   -   -   -   
Andre avsetninger -   -   -   -   
Sum andre bidragsytere -   -   -   -   

80.840 5.704 52.573 28.267

Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:
31.12.2011 31.12.2010 Endring

Kunnskapsdepartementet
Periodisering av tildelinge -   -   -   
Sum Kunnskapsdepartementet -   -   -   

Andre departementer
Tiltak/oppgave/formål -   -   -   
Sum andre departementer -   -   -   

Norges forskningsråd
Tiltak/oppgave/formål -   -   -   
Sum Norges forskningsråd -   -   -   

Regionale forskningsfond
Tiltak/oppgave/formål -   -   -   
Sum regionale forskningsfond -   -   -   

Andre bidragsytere
Ikke inntektsførte kursavgifter fra etter- og videreutdanning 5.881 7.765 (1.884)
Ikke inntektsførte bidrag (Bidragsprosjekter) 47.216 40.460 6.756
Sum andre bidragsytere 53.096 48.225 4.871

Sum ikke inntektsført bevilgning og bidrag 53.096 48.225 4.871

Gaver og gaveforsterkninger
Tiltak/oppgave/formål/giver -   -   -   
Sum gaver og gaveforsterkninger -   -   -   

Sum gaver og gaveforsterkninger -   -   -   

Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv 53.096 48.225 4.871

Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - 
se note 8 (5.704)

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og  
bidragsfinansiert aktivitet

22.563

Resultatført endring av avsatt anddel av 
tilskudd til bidrags- og bevilgningsfiansiert 
aktivitet
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(Beløp i NOK 1000)
Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
31.12.2011 31.12.2010

Oppdragsaktivitet 1.160 1.537
Sum fordring 1.160 1.537

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
31.12.2011 31.12.2010

Oppdragsaktivitet 7.782 18.270
Sum gjeld 7.782 18.270
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(Beløp i NOK 1000)
Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende

31.12.2011 31.12.2010

256.205 222.829
69 546

Håndkasser og andre kontantbeholdninger -   -   
Sum bankinnskudd og kontanter 256.274 223.375

* Valutakonto i Euro i forbindelse med EU-midler som skal videreformidles til andre i Euro.

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)
Øvrige bankkonti*
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(Beløp i NOK 1000)
Note 18 Annen kortsiktig gjeld

Gjeld 31.12.2011 31.12.2010

Skyldig lønn -   -   
Skyldige reiseutgifter -   -   
Annen gjeld til ansatte -   -   
Påløpte kostnader:

Periodiserte påløpte lønnskostnader 4.296 5.991
Periodiserte kostnader kjøp av tjenester (1.973) (1.982)
Periodiserte kostnader kjøp av tidskrifter (4.326) (3.225)
Periodiserte reiseutgifter 1.206 271
Periodiserte kostnader knyttet til driftsmateriell 1.645 -   
Periodiserte kostnader knyttet til drift av bygg og eiendom 2 (14)
Periodiserte kostnader knyttet til vedlikehold av bygg 847 262
Periodiserte kostnader, telefon 600 -   
Andre periodiseringer 1.681 (277)
Sum påløpet kostnader 3.979 1.025

Annen kortsiktig gjeld 93 8
Gjeld til datterselskap m.v -   -   
Sum 4.072 1.033

Note 19 og 20 er ikke lenger i bruk
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(Beløp i NOK 1000)

31.12.2011 31.12.2010

DEL I
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater 2.238 2.361
Innbetalinger fra organisasjoner 5 899
Innbetalinger fra næringsliv/private 22.565 26.418
Innbetalinger fra EU  til undervisning og andre formål 1.619 499
Innbetalinger fra stiftelser 767 244
Innbetalinger fra andre 12.036 11.543
Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet 39.230 41.965

DEL II
Innbetalinger fra EUs  rammeprogram for forskning m.v.
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7 572 5.247
Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til  FP7 (JTI) 0 0
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185 0 0
Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer 0 0
Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 572 5.247

DEL III
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning 572 5.247
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre 0 0
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater 0 0
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre 7.468 0
Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 8.041 5.247

DEL III (oppsummering)
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet 39.230 41.965
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 8.041 5.247
Øvrige innbetalinger* 7.057 -985
Sum andre innbetalinger 54.328 46.227

* Gjelder blant at annet NFR-midler via andre ikke statlige aktører

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen)
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(Beløp i NOK 1000)

31.12.2011 31.12.2010
DEL I

155.407 173.441
26.406 21.410

7.534 0
189.348 194.851

189.348 194.851
44.201 49.212

145.147 145.640

155.407 173.441
26.406 21.410
37.743 43.099

219.556 237.951

Innbetalinger direkte fra NFR
Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater
Øvrige innbetalinger fra andre statlige etater
Sum innbetalinger fra andre statlige etater

DEL III (Oppsummering)

Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstrømoppstillingen)

Direkte innbetalinger fra NFR
+ innbetalinger fra NFR  via andre statlige etater
+ innbetalinger fra NFR via andre 

Sum innbetalinger (brutto) fra NFR

DEL II 
Innbetalinger (brutto) fra NFR

- utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre
Sum innbetalinger (netto) fra NFR
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Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som
er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte
statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og
høyskolesektoren. 

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette
innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd
fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger
og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd
som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV
Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for
andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på
balansedagen. Bevilgninger og tilskudd som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er
klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med
statskassen i balansen. 

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9, og er resultatført i
den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om
vederlag oppstår.

Kostnader
Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles
tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en
forpliktelse.

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og
kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen bidrags- og oppdragsvirksomhet er behandlet etter
metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte
kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. 

Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle
tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell
underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig
tap, er det avsatt for latente tap.     

Omløpsmidler og kortsiktig 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 anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.
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Aksjer og andre finansielle eiendeler
Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på
transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og
aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har
motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av ekstern
oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og
kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid,
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige
driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner
dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap
beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet.
Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist
som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i
note 1.

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn
for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse
av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold
av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien
dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv og dels på kvalitetssikring fra
og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og
kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler
er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige
driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig
forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som
finansieringen dekker. 

For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i
åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen.  

Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets
forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være
forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner
dermed resultatvirkningen av avskrivningene.
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Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede
ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for
påregnelig ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning tilsvarende 1 % av
fordringene for å dekke antatt tap.

Internhandel
Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

Pensjoner
De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet
regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller
underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.  

Ekstraordinære poster
Transaksjoner som anses som uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.   

Virksomhetskapital
Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet.
Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i
virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor
formålet til institusjonen. 

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. 

Kontoplan
Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til
grunn.

Selvassurandørprinsipp
Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker
å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at
alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørs-kontoer i Norges
Bank.
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Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport
(Beløp i NOK 1000)
Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Budsjett pr: Regnskap pr: Avvik Regnskap pr:

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 750.000 721.853 -28.147 686.649
Gebyrer og lisenser 0 0 0 0
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 230.000 224.923 -5.077 229.672
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 0 471 471 1.283
Salgs- og leieinntekter 50.000 52.214 2.214 49.020
Andre driftsinntekter 40.000 40.118 118 39.462

Sum driftsinntekter 1.070.000 1.039.579 -30.421 1.006.085

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader 665.000 654.599 10.401 636.440
Varekostnader 0 0 0 0
Andre driftskostnader 295.000 260.190 34.810 262.171
Avskrivninger 100.000 99.935 65 100.171
Nedskrivninger 0 0 0 0

Sum driftskostnader 1.060.000 1.014.724 45.276 998.781

Ordinært driftsresultat 10.000 24.855 14.855 7.304

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 257 257 284
Finanskostnader 0 214 -214 559

Sum finansinntekter og finanskostnader 0 43 43 -275

Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Utbytte fra selskaper m.v. 0 23 23 14

Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 0 23 23 14

Resultat av ordinære aktiviteter 10.000 24.921 14.921 7.042

Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0 0 0
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) -5.000 -22.563 17.563 -3.019

Sum avregninger -5.000 -22.563 17.563 -3.019

Periodens resultat 5.000 2.358 -2.642 4.023

Disponeringer
Tilført annen opptjent virksomhetskapital 5.000 2.358 -2.642 4.023
Sum disponeringer 5.000 2.358 -2.642 4.023

Innkrevningsvirksomhet
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0 0 0
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 0 0 0 0
Overføringer til statskassen 0 0 0 0

Sum innkrevningsvirksomhet 0 0 0 0

Tilskuddsforvaltning
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 50.000 44.200 5.800 49.212
Utbetalinger av tilskudd til andre 50.000 44.200 5.800 49.212

Sum tilskuddsforvaltning 0 0 0 0
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