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Operahögskolans årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Operahögskolans årsredovisning 2007, beslutad
2008-02-18. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande
redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens
förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet
av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-06-05 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Resultatredovisningen
Kostnadsfördelningsmodellen på verksamhetsgrenarna
I 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB), regleras att myndigheterna ska redovisa intäkter och kostnader
fördelade enligt den indelning för återrapportering av verksamheten som
regeringen beslutat. I det gemensamma regleringsbrevet för universitet och
högskolor finns ytterligare krav på redovisning av intäkter och kostnader för
verksamhetsgrenar.
Operahögskolan har två verksamhetsgrenar; Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner (GU) och Forskning och forskarutbildning med
stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.
(KU). Föregående räkenskapsår tillämpades en fördelningsmodell som inte
säkerställde en riktig fördelning av kostnader per verksamhetsgren. Modellen
innebar att 23 % av intäkterna för verksamhetsgrenen KU antogs motsvara de
indirekta kostnaderna för verksamhetsgrenen. Operahögskolan har för 2007
ändrat kostnadsfördelningsmodell. Nuvarande modell innebär att högskolan
gör en schablonmässig fördelning som baseras på de direkta lönekostnaderna.
Den nya modellen medför en mer korrekt fördelning av kostnader per verksamhetsgren än den förra. Vid den schablonmässiga beräkningen har dock en
felaktig procentsats tillämpats, vilket har inneburit att resultatet per verksamhetsgren inte redovisas korrekt i årsredovisningen. Om en korrekt procentsats
hade tillämpats hade verksamhetsgrenen KU uppvisat ett resultat med + 452
tkr istället för – 262 tkr som anges i årsredovisningen. Utfallet på verksamhetsgrenen GU hade påverkats i motsvarande omfattning.
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I not till den ekonomiska redovisningen för verksamhetsgrenen KU har
Operahögskolan angivit att de för 2007 har använt sig av en annan redovisningsmodell för indirekta kostnader än tidigare. Det framgår dock inte av
noten att jämförelseårens värden inte har omräknats enligt den nya fördelningsmodellen och orsaken till att detta inte skett.
Riksrevisionen rekommenderar att Operahögskolan inför nästa års årsredovisning säkerställer att redovisningen av kostnader och intäkter för verksamhetsgrenarna redovisas på ett korrekt sätt. Informationen ska i enlighet med 3
kap. 1 § FÅB vara jämförbar över tiden. I de fall det inte är möjligt att ta
fram jämförbar resultatinformation för tre år ska myndigheten kommentera
och motivera detta.
Ansvarig revisor Iréne Lindström har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Lars Domeij har varit föredragande.

Iréne Lindström

Lars Domeij
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