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Malmö högskolas årsredovisning 2002
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Malmö högskolas årsredovisning,
beslutad 2003-02-19, och underliggande redovisning för räkenskapsåret
2002. Syftet har varit att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och
räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i
överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.
RRV har avgivit revisionsberättelse utan invändning och vill fästa styrelsens
uppmärksamhet på nedanstående.
RRV önskar svar senast 2003-04-25 om vilka åtgärder högskolan vidtagit
eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.

Anslagsavräkning
Av regleringsbrevet för högskolan år 2002, med anvisningar avseende
redovisning av anslagsbelastning för den grundläggande utbildningen m.m.,
framgår att vid beräkning av intäkterna skall utgångspunkten vara det
faktiska utfallet av antalet helårsstudenter och helårsprestationer med
högstposten 50 inom det konstnärliga utbildningsområdet design. Högskolan
har felaktigt avräknat 9,2 helårsstudenter och 9,9 helårsprestationer för
mycket inom området design vilket fått till följd att anslaget avräknats med
1 493 tkr för mycket.
Högskolan har dessutom inom grundutbildningsanslaget felaktigt avräknat
NT-utbildning med särskilt vuxenstudiestöd till ett belopp av 645 tkr.
Sammantaget innebär ovanstående att grundutbildningsanslaget därigenom
avräknats med totalt 2 138 tkr för högt belopp.
Avräkningen har även medfört att redovisade intäkter har blivit 2 138 tkr för
höga i resultaträkningen. Årets kapitalförändring för högskolan skulle
därmed vara 47 453 tkr istället för nu redovisade 49 591 tkr.
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RRV rekommenderar högskolan att se över rutinerna vid avräkning av
anslag och upprättande av årsredovisning.
RRV rekommenderar även högskolan att under räkenskapsåret 2003
korrigera den felaktiga anslagsbelastningen genom att minska utgifterna på
anslaget i anslagsredovisningen med 2 138 tkr och därigenom intäkter av
anslag i resultaträkningen.
Revisionsdirektör Margaretha Edman Bojéus har beslutat i detta ärende.
Avdelningsdirektör Joakim Hedin har varit föredragande. Revisionschef
Staffan Nyström har deltagit i den slutliga handläggningen.
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