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Göteborgs Universitets årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Göteborgs universitets (GU) årsredovisning,
daterad 2004-02-19. 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.

Finansiell redovisning
Konsolidering av andelar i dotterbolag
GU konsoliderar det helägda dotterbolaget Holdingbolaget vid Göteborgs
universitet AB i sin finansiella redovisning. Konsolideringen sker genom
tillämning av kapitalandelsmetoden. Enligt denna metod skall det
balanserade värdet av andelarna i dotterbolag i moderorganisationens
balansräkning spegla värdet på moderorganisationens andel av dotterbolagets
egna kapital samt andelen av dotterbolagets resultat i moderorganisationens
resultaträkning.
I årsredovisningen redovisas värdet av dotterbolagsandelarna till ett negativt
värde på 9 509 tkr vilket är ca 9 400 tkr lägre än det helägda dotterbolagets
egna kapital på balansdagen.
Posten resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag är således för lågt
värderad i samma omfattning. Därmed har även universitetets totala
myndighetskapital påverkats med samma belopp.
Effekten av att ett negativt värde på andelarna redovisas medför dessutom en
information som indikerar att GU har ett bindande eller mycket långt gående
åtagande att konsolidera ett bolag på obestånd. Om GU har ett sådant
åtagande bör klargöras samt om så är fallet, redogöras för i årsredovisningen.
Om sådant åtagande ej föreligger bör andelarna ej redovisas till negativt
värde även om dotterbolaget redovisar negativt eget kapital.
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Särskilda omständigheter beträffande dotterbolagets
kapitalisering vid eventuell framtida förändring av bolagets
egna kapital
GUs styrelse utgör bolagsstämma i Holdingbolaget vid Göteborgs universitet
AB och har full insyn i under vilka förutsättningar detta bolag kapitaliserats
under 2003. Den differens i GUs värdering som uppstått hänför sig till
kapitaltillskott från annan än universitetet och till sin karaktär villkorat. Det i
bolaget redovisade egna kapitalet är således ej realiserat utan underkastat
dessa villkor. Om denna del av det egna kapitalet redovisas under universitet
innan relaterade villkor uppfyllts kan detta ge en missvisande bild av
universitetets ställning.
Riksrevisionen rekommenderar styrelsen att i samråd med
Ekonomistyrningsverket fastställa principer för hur dotterbolaget skall
redovisas.

Revisionsdirektör Arne Månberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Karin Andersson har varit föredragande. Revisionschef Anders Hjertstrand
har deltagit i den slutliga handläggningen.

Arne Månberg

Karin Andersson
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