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Forslag til vedtak: 
 
1. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs foreløpige regnskap til Riksrevisjonen og 

DBH innen 15. februar 2012. Universitetsstyret får saken til behandling på US-møtet 27. 
februar 2012. 

 
2. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs endelige regnskap til 

Kunnskapsdepartementet og DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er 
mottatt og senest 15. juli 2012.  
 

3. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs tertialrapporter til DBH med frist hhv 1. juni 
2012 for 1. tertial og 1. oktober 2012 for 2. tertial.  
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1. Foreløpig årsregnskap for 2011 
Kunnskapsdepartementet (KD) ber i brev av 16.12.2011 (2011/793-3) om at foreløpig årsregnskap for 
2011 sendes Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar 2012. Med foreløpig årsregnskap forstås et 
endelig årsregnskap for institusjonen, men som ikke er revidert av Riksrevisjonen. Det foreløpige 
årsregnskapet skal være godkjent av institusjonens styre eller den styret bemyndiger og skal bestå av: 
 

− resultatregnskap 
− balanseoppstilling 
− kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen 
− statsregnskapsrapportering 
− standardiserte nøkkeltall (tabellene 1, 2 og 3) 
− noter 
− saldobalanse i henhold til fastsatt grunnkontoramme 
− periodisert resultatbudsjett for 2011 
− utfylt kontrollark 
− styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) 
 

Ledelseskommentarene skal inneholde styrets vurdering av institusjonens drift i regnskapsåret og 
inneholde følgende elementer: 
 

• en kortfattet beskrivelse av institusjonens formål, 
• en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige 

regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik, 
• omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere årsregnskap, 
• omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap, 
• gjennomføringen av budsjettet for 2011 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for 

2011. Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet skal omtales, 
• gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder, og 
• trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader 

 
Departementet vektlegger at ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, 
og begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens økonomiske 
stilling.  
 
På tilsvarende måte som i fjor, sendes et utkast til ledelseskommentarer på e-post til styrets medlemmer 
ca 10. februar slik at ev. innspill kan innarbeides. 
 
Universitetsdirektøren ber om at styret gir rektor fullmakt til å gi godkjenning av UMBs foreløpige 
regnskap til Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar 2012. Universitetsstyret får saken til behandling 
på US-møtet 27. februar 2012. 
 
2. Endelig årsregnskap for 2011 
I ovennevnte brev fra KD bes det om at det med utgangspunkt i det reviderte regnskapet for 2011 
sammenstilles et endelig årsregnskap for 2011 som består av: 
 
- revidert årsregnskap for 2011 med ledelseskommentarer 
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- Riksrevisjonens revisjonsbrev for 2011 
 

Endelig årsregnskap for 2011 skal være godkjent av institusjonens styre eller den styret bemyndiger. 
 
Universitetsdirektøren ber om at styret gir rektor fullmakt til å gi godkjenning av UMBs endelige 
årsregnskap til Kunnskapsdepartementet og DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev 
er mottatt og senest 15. juli 2012.  
 
3. Delårsavslutninger 1. og 2. tertial 2012 
I samme brev fra KD legges det opp til forenklet rapportering i forbindelse med regnskapsavslutningen 
for 1. tertial 2012 og full årsavslutning for 2. tertial. Regnskapsavlegget pr 2. tertial 2012 skal være 
godkjent av styret eller den styret bemyndiger og presenteres etter samme opplegg som årsregnskapet 
for 2011. 
 
Universitetsdirektøren ber om at styret gir rektor fullmakt til å gi godkjenning av UMBs tertialrapporter 
til DBH med frist hhv 1. juni 2012 for 1. tertial og 1. oktober 2012 for 2. tertial.  
 


