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Högskolans på Gotland årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Högskolans på Gotland årsredovisning, daterad 

2006-02-17. 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 fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning med anledning 

av brister i redovisningen som bedöms som väsentliga satta i relation till både 

balans- och resultaträkningens omslutning.  

 

1. Upplupna bidragsintäkter  

Tillgångsposten upplupna bidragsintäkter är redovisad med ett för högt 

belopp om 865.405 kr, vilket har till följd att årets kapitalförändring är för 

högt redovisad med motsvarande belopp. 

Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 4 kap. 2 § Förordning 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, så får upplupna 

bidragsintäkter redovisas endast om det finns skriftligt avtal om framtida 

intäkter motsvarande de nedlagda kostnaderna. För ett projekt benämnt          

”Viking + ” redovisas nedlagda kostnader om 865.405 kr. Högskolan har inte 

kunnat uppvisa något underlag i form av avtal eller kontrakt som styrker att 

framtida intäkter motsvarande de nedlagda kostnaderna kommer att inflyta.  

 

2. Skulder till andra myndigheter  

Skuldposten skulder till andra myndigheter är upptagen med ett för högt 

belopp om 2.639.254 kr på grund av för högt redovisade skulder för 

avtalsförsäkringspremier och särskild löneskatt på pensionskostnader, 

vilket har till följd att årets kapitalförändring är för lågt redovisad med 

motsvarande belopp  

 

2.1  Skuld för avtalsförsäkringspremier 

Högskolan har i samband med varje lönekörning bokfört en preliminär 

kostnad och skuld för avtalsförsäkringspremier, därefter har Statens 

pensionsverk (SPV)  månadsvis i efterskott beräknat och fakturerat den 

definitiva premien. Den fakturerade premien har minskat skulden. Vid 
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bokslutet fanns ett kvarvarande skuldsaldo om 1.106.389 kr som utgjorde 

skillnaden mellan de preliminärt uppbokade premierna och de fakturerade 

och definitiva premierna. Detta skuldsaldo skulle rätteligen ha bokats bort 

och samtidigt medfört en kostnadsminskning med motsvarande belopp . 

 

2.2 Skuld för särskild löneskatt på pensionskostnader 

Högskolan har i samband med varje lönekörning bokfört en preliminär 

kostnad och skuld för särskild löneskatt på pensionskostnader. Samma belopp 

har också bokförts som kostnad och skuld när Försäkringskassan/ 

Riksförsäkringsverket fakturerat för denna löneskatt. Detta innebär att 

högskolan har bokfört kostnad och skuld dubbelt för ifrågavarande löneskatt. 

Till följd av detta fanns vid bokslutet ett felaktigt skuldsaldo om 1.532.865 

kr. Detta skuldsaldo skulle rätteligen ha bokats bort och samtidigt medfört en 

kostnadsminskning med motsvarande belopp  

 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-04-28 om vilka åtgärder 

högskolan kommer att vidtaga med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

Revisionsdirektör Dan Pederson har beslutat i detta ärende. Revisor Karin 

Brattfjord har varit föredragande 

 

 

 

Dan Pederson    Karin Brattfjord 
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