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Växjö universitets delårsrapport 2005-06-30
Riksrevisionen har översiktligt granskat Växjö universitets (Vu:s) delårsrapport, daterad 2005-08-12, för perioden den 1 januari - 30 juni 2005. Syftet
har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen framkommit
något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.

Finansiell redovisning
Missvisande resultat på grund av felaktig redovisning av
semesterlöneskuld
Riksrevisionen har i revisorsintyg lämnat följande invändning:
Tillämpning av felaktig redovisningsprincip har medfört att delårsrapportens
resultat inte belastats med första halvårets semesterlönekostnader uppgående
till 15,8 mnkr. Delårsrapporten har i detta avseende inte upprättats enligt
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Genom att tillämpa felaktig redovisningsprincip har Vu i sin delårsrapport
2005-06-30 inte redovisat semesterlöneskulden till korrekt belopp per detta
datum. Den skuld som redovisats är identisk med redovisad skuld från
årsskiftet 2004-12-31. Konsekvensen är att inte kostnadsföring skett av den
nettouppbyggnad av semesterlöneskulden som är hänförbar till intjänandeperioden 2005-01-01 till 2005-06-30. Detta är ett avsteg från förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap 7§ - Andra
grundläggande redovisningsprinciper. I st. 4 anges - Intäkter och kostnader
hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för
betalningen.
Skuldökningen under denna period uppgår netto inklusive pålägg för sociala
kostnader till ca 15,8 mnkr varför perioden i detta avseende inte belastats
med motsvarande kostnader. Detta har medfört i motsvarande grad för högt
redovisad positiv kapitalförändring.
Kapitalförändringen 2005-06-30 redovisas till ett överskott med 6,8 mnkr. Ett
resultat redovisat enligt vedertagen princip skulle medföra ett redovisat
underskott om ca 9 mnkr.
I resultatkommentarerna upplyses om att man ändrat redovisningsprincip för
semesterkostnader samt att dessa därför redovisas till en lägre nivå än
tidigare. Man anger dock inte grund och den relativa effekten av detta.
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Övriga analyser i delårsrapporten utgår ifrån det redovisade positiva
resultatet vilket medför en överpositiv bild av resultat och ställning vid
halvårsskiftet.
Redovisningsfelet påverkar dock inte helårsprognosen då man i denna tagit
hänsyn till kostnaden samt att man har för avsikt att balansera semesterlöneskuldförändringen till årsskiftet.
Riksrevisionen bedömer att felet i kostnadsmassan och den redovisade
kostnadsutvecklingen är väsentligt och medför missvisande bild av resultatet
för perioden främst med avseende på jämförbarheten med föregående
perioder och med andra myndigheter i denna kategori.
Revisionsdirektör Arne Månberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Rolf Karlsson har varit föredragande.

Arne Månberg

Rolf Karlsson
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